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Mere Læsemakker er en hjælp til usikre læsere – og til deres læsevejledere og lærere. Gennem tæt samarbejde
i makkerpar bliver både yngre og ældre elever bedre til at læse, mens de har det sjovt. Mere Læsemakker er
elevernes egne arbejdshæfter. De kan bruges undervejs i et læsemakkerforløb som ekstra træning, eller når
forløbet er afsluttet med henblik på konsolidering af elevernes nye færdigheder. Hæfterne består af
afgrænsede, lettilgængelige opgaver til udvalgte delområder inden for - afkodning - stavning - læseforståelse
og - skriftlig fremstilling. Opgaverne i Mere Læsemakker 1 og 2 har en langsom progression og sigter mod at
give eleverne en oplevelse af genkendelse og mestring, samtidig med at eleven udfordres på det niveau, han
eller hun aktuelt befinder sig på. Mere Læsemakker er udviklet af Karina Brunsgaard Bek, som er cand.mag.
i audiologopædi og klassisk filologi. Hun har lang erfaring med undervisning af børn med læsevanskeligheder
og arbejder i dag som ordblinde- og FVU-konsulent. Mere Læsemakker 1 henvender sig til den yngre
læsemakker, hvor Mere Læsemakker 2 henvender sig til den ældre læsemakker.
Læs og skriv i genrer - Guide til undervisning i læseforståelse – lærerhæfte. Vi følger dit barns udvikling og
præsenterer de titler der matcher i forhold til læseniveau og interesser. Dansk, 7. klasse : Læs og skriv i
genrer - Læsekursus - Argumenterende tekster Følger dit barns udvikling. - 9.
- 9. Herefter lærer du om sygdomme, og hvordan du kan behandle dem. Vi følger dit barns udvikling og

præsenterer de titler der matcher i forhold til læseniveau og interesser. Vi følger dit barns udvikling og
præsenterer de titler der matcher i forhold til læseniveau og interesser.
Frivillige bedstemødre lærer børn at læse 'Abel Spendabel, hvad koster din sabel' - ikke alle børn har lige let
ved at læse, men det kan en voksen læsemakker. klasse : Læs og skriv i genrer - Læsekursus Argumenterende tekster Følger dit barns udvikling. På Medicin lærer du først om det raske menneske. - 9.
klasse : Læs og skriv i genrer - Læsekursus - Argumenterende tekster Følger dit barns udvikling. Frivillige
bedstemødre lærer børn at læse 'Abel Spendabel, hvad koster din sabel' - ikke alle børn har lige let ved at læse,
men det kan en voksen læsemakker. Frivillige bedstemødre lærer børn at læse 'Abel Spendabel, hvad koster
din sabel' - ikke alle børn har lige let ved at læse, men det kan en voksen læsemakker. klasse : Læs og skriv i
genrer - Læsekursus - Argumenterende tekster Følger dit barns udvikling. På Medicin lærer du først om det
raske menneske. Dansk, 7. Læs og skriv i genrer - Guide til undervisning i læseforståelse – lærerhæfte.
Herefter lærer du om sygdomme, og hvordan du kan behandle dem. - 9. klasse : Læs og skriv i genrer Læsekursus - Argumenterende tekster Følger dit barns udvikling.

