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Læsefidusens dansksystem er bygget op omkring danskfagets kompetenceområder: læsning,
fremstilling, fortolkning og kommunikation

Arbejdsbogen MIN ARBEJDSBOG 1 lægger op til et grundigt arbejde med læsning og skrivning med blyant.
Fokus på sproget, bogstav-lydforbindelser, de almindelige ikke-lydrette funktionsord, skriveskabeloner som
tænke-redskab samt elevens løbende selvevaluering og opsamlende evaluering efter hvert kapitel, leder

eleverne sikkert fra læsning og skrivning af enkle sætninger over i læsning af sammenhængende tekst på egen
hånd.

MIN ARBEJDSBOG 1 knytter sig til Læsefidusens MIN LÆSEBOG 1 og indeholder opgaver til alle 15
kapitler: 

LYT OG TAL-opgaver med fokus på ordkendskab og sprogforståelse
LÆS OG LÆS-opgaver med fokus på læsning og stavning af ord

LÆS OG SKRIV-opgaver med på fokus på skrivning i fiktion og fakta-genrer
HUSK OG VIS -opgaver med fokus på evaluering af LÆS OG LÆS-opgaver 

ÅRET RUNDT-opgaver med fokus på ugens dage, årets måneder og årstidens sange.

MIN ARBEJDSBOG er en engangsbog til danskundervisningen i 1. klasse.
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