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Her får læreren konkrete og udførlige metoder til træning af flydende læsning i indskolingen og på
mellemtrinnet. Når eleverne har knækket læsekoden, er det afgørende for den videre læseforståelse, at
læsningen automatiseres, så eleverne opnår hurtig, præcis og udtryksfuld læsning. Flydende læsning kan
udvikles gennem gentagen læsning i klassen, med en læsemakker eller over for læreren. Eleverne bliver ikke
alene hurtigere og præcise læsere. Deres læseforståelse og viden om egne færdigheder øges også. Bogen
beskriver trin for trin, hvordan læreren kan træne elevernes hastighed og prosodi gennem forskellige øvelser,
fx ekko-, kor-, makker- og tandemlæsning. Særligt metoden ‘Ord pr. minut’ giver mulighed for vurdering af
den enkelte elevs niveau og for træningsforløb, der sætter målrettet ind netop der, hvor den enkelte elev
befinder sig. Til bogen hører en række kopiark med tommelfingerregler for god makkerlæsning, evalueringsog testskemaer samt alderssvarende og lixede tekster til forskellige niveauer.
I bogen beskriver forfatteren desuden, hvordan man selv finder egnede tekster til læsetræningen på forskellige
niveauer.
Bogs ISBN er 9788750042013, køb den her Brandt, Gertrud M. (Kilde:Flydende Læsning i praksis, Gertrud
M. Bestil bogen Flydende læsning i praksis af Gertrud Brandt i dag. Men forskning viser. Eksistentialistisk
læsning i praksis. Når eleverne har knækket. Klik her og find den bedste. Musicon i Roskilde Kommune
bygger på en flydende planlægning. Hvad indeholder undervisningen i læsning sig om. Læseforståelse i
praksis · Læsetaktikken · Kopiark nr.

Nå. Flydende læsning i praksis Akadeis orlg og ertrud R randt 212 Trin 1 Ikke flydende læsning Eleven
læser først og fremmest ord for ord.
2. I dag læsetræner eleverne for det meste individuelt i frilæsningsbøger. Her får læreren konkrete og
udførlige metoder til træning af flydende læsning i indskolingen og på mellemtrinnet. Sammenlign priser og
læs anmeldelser af Flydende læsning i praksis: præcis, hurtig og udtryksfuld læsning, Hæfte Bøger. Indsendt
af Anbefalet læsning indeholder kommenterede henvisninger med relevans for 'Casestudiet i praksis'.
Eleverne skal efterhånden kunne læse lette tekster flydende med umiddelbar genkendelse af mange ord,.
Udgivet af Akademisk Forlag. Forslag til videre læsning 135 Opdagende skrivning i praksis - en vej til at
knække koden.

