Dyslexiförlaget
- för att ingen ska falla igenom Fallerej Förlag

Har Ditt barn
Läs & Skrivsvårigheter?

engelska

engelska

som det låter

som det låter
Hur 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.

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.

Engelska [ lajk itt saonds ] är en bok för nybörjaren,
för den som behöver börja om från början på ett nytt
sätt och för den som behöver extra träning och
mycket repetition.
Varje kapitel börjar med en textdel och därefter följer
olika typer av skrivövningar. Sist i varje kapitel finns
glosorna i tre färger och spalter. Längst bak i boken
finns glosorna även på kort
Till boken hör en läggare. Det är ett bokmärke,
läslinjal och en “lägga över pryl” att använda när man
tränar på glosorna. Den kan användas både lodrät och
vågrät.
Varje kapitel avslutas med ett prov, muntligt eller
skriftligt. Vilka regler som gäller förklaras vid varje prov
för undvikande av onödiga konflikter. Man får poäng
som fäljer med till nästa prov och vid vissa uppnådda
poäng får man diplom.Man måste ha minst hälften rätt
på varje prov för att få fortsätta till nästa kapitel.
Längst ner på provsidan finns en ruta för kommentarer
Avtal för poäng, mål och morötter samt diplom finns
färdiga att fylla i och klippa ut.
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