Velkommen til 3 timer med tryk på 

Forslag til 3 timers kursus
Kursustitel

Se Lyden på bogstavet, når ordet er svært at læse eller skrive.

Indledning

Gør begynderundervisningen i dansk konkret, sjov og overskuelig:
Læseproces: Med materialet Se Lyden som omdrejningspunkt
præsenteres hvordan eleven, ved hjælp af bogstavkort og deres
illustrationer, kan holde styr på alle lyde i et givent ord og dermed selv
finde frem til et ords rette udtale.
Skriveproces: Vha. Se Lydens Staveplancher gives ligeledes, et konkret
bud på hvilke bogstaver eleven kan forsøge sig med, for at skrive en given
lyd. F.eks. tydeliggøres det, hvorfor ordene: ”åsd” og ”ust” begge er gode
børnerigtige forslag, når eleven ønsker at skrive ordet ”ost”.

Målgruppe

Børnehaveklasseledere, pædagoger, indskolingslærere, specialuv. lærere
samt lærere, der underviser i dansk som andetsprog. (max 30 kursister)

Mål

Målet er, at kursisterne får overblik over alfabetets lydlige sammensætning
på en så systematiseret måde, at de fremover kan give deres elever endnu
bedre succesoplevelser ved begynderlæsningen og skrivningen.

Indhold

I løbet af kurset får kursisterne overblik over alfabetets lydlige muligheder
vha. illustrationer og håndfonemer. Disse kan støtte eleven i overgangen
fra at stave ”børnerigtigt” til ”voksenrigtigt”.
Således bliver der kun yderst få danske ord, som eleven behøver at lære
sig udenad.

Arbejdsform

Der fortælles fantasihistorier, der hjælper eleven til at huske, hvilke lyde
der hører til de enkelte bogstaver. Der fortælles om eksempler på opgaver
og lege, der kan anvendes i undervisningen.
Kursisterne får mulighed for at se computerprogrammet og programmet til
interaktiv tavle, som kan afløse bogstavkortene, når eleven er kendt med
bogstavernes lydlige muligheder.

Varighed: kl. 14.00 – 17.00 (eller anden placering på dagen)
Instruktør: Birgitte Sørensen, special- og indskolingslærer
Nomineret til Årets Læseinitiativpris 2006
Artikler i bl.a. Læsepædagogen: nr. 2 år 2006 og nr. 4 år 2013
_______________________________________________________________
Personoplysninger og prisforslag:
Birgitte Sørensen, Allégade 47, 4690 Haslev
mob. 61 69 42 78 (bedst efter kl. 15)
Mailadr: birgitte@se-lyden.dk

Pris: 4800kr + moms + kørsel
Max 30 kursister.

