
Har Ditt barn
Läs & Skrivsvårigheter?
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med uttal enligt
Läs som det låter - metodenHur går det med engelskan?

Den ljudenliga modellen
[ lajk itt saonds ]
Den fonetiska skriften ser man allt mera sällan i skolans
läroböcker. Flera tecken skiljer sig helt från de vanliga
bokstäverna, det är relativt komplicerat att lära sig och
för en dyslektiker är det många gånger helt omöjligt.

Hur låter orden?
De flesta elever minns efter genomgång hur ett ord eller
uttryck ska uttalas, men så är det inte för alla. Många
gånger ges läxor från vecka till vecka och långt ifrån alla
kommer ihåg hur det skulle låta.

En del föräldrar använder inte sin engelska så ofta och
känner sig kanske obekväma med att hjälpa sina barn
med engelskan. Med den här boken behöver ingen
förälder tveka inför att tillsammans med sitt barn träna
engelska en liten stund varje dag.

 www.fallerej.se
 info@fallerej.se
order@fallerej.se

Metoden ger ett bra stöd för minnet.
Metoden ger en omedelbar känsla av “jag kan”.
Metoden är dock inte och kan aldrig bli exakt.

Ibland är målet viktigare än vägen.

Lexikon innehåller nästan 7000 uppslagsord.
Utgångspunkten är engelskans mest frekventa ord som
sedan byggts på med ord från de vanligaste
engelskböckerna som används i grundskolan.

Efter varje bokstav finns linjer så att man själv kan fylla
på med ord.

Mellan den svenska och den engelska uppslagsdelen
finns en Lathund. Där finns räkneorden, veckodagarna,
månaderna, årstiderna, färger, alfabetet med mera.

Sist i boken finns en lista med de hundra vanligaste
oregelbundna verben.

Man klipper själv längs markeringarna och får ett
fliksystem som gör det lätt att slå upp och hitta.
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- för att ingen ska falla igenom -

Dyslexiförlaget




