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Teos mor skal rejse til Kina for at arbejde. Hun tager Teos lillesøster Dy med.
De skal være der i et år. Teo skal blive hjemme hos far. Men han kan sende sms til sin mor og Dy. Men en
dag får de en sms fra Liu. Hun skriver at Teos mor er syg og har 41 i feber. En virkelig spændende historie
med et lydret og lydnært ordmateriale. Lydrette læsebøger er velegnet til læsning i fx mindre læsegrupper, så
eleverne kan stabilisere og automatisere deres elementælre læsefærdigheder og udvikle deres lyst til at læse.
Denne bog er niveau 2. Lydrette læsebøger er en række selvstændige læsebøger til den individuelle
læsetræning i indskolingen. Bøgerne er skrevet med elementære lydrette og lydnære ord, som begynderlæsere
selv kan læse.
Serien kan anvendes som supplement til et hvilket som helst dansksystem eller i sig selv udgøre læsestoffet i
danskundervisningen. Bag i hver bog er en kortfattet guide til læreren. Bøgerne er omfattende (80 sider), og
der er dermed tilstrækkeligt stof til det daglige læsebånd, så man undgår, at eleverne løber tør for helt lette
bøger.
Lydrette læsebøger findes på 4 niveauer.

SOS International assisterer nordiske rejsende over alt i verden via en døgnåben alarmcentral SOS
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