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Marie. Marie træder på Marius’ bil, og Marius kaster med Maries dukke. Men så kører dukken tur i bilen. Ind
i junglen, der er fyldt med vilde dyr ... En bog i serien De små stribede, der henvender sig til de allerførste,

nye læsere. Serien indeholder bøger på to niveauer: Et der retter sig mod de læsere, som netop har lært lydene
og skal til at læse sammenhængende tekster (ca. lix 5). Se efter den med zebraen. Og et, der retter sig mod de
læsere, der kan læse flere og længere ord, og som er i stand til at læse længere tekster (lix 8-12). Se efter den

med tigeren. På begge niveauer er typografien stor, åben og let læsbar. Bøgerne er illustrerede, så
illustrationerne fungerer som støtte for læsningen. Denne bog har lix 5 og lettal 12. Denne e-bog indeholder

oplæsning af Githa Lehrmann og er udgivet i fixed layout. Læs mere på www.lrdigital.dk/guide/

 

Marius deler værelse med sin søster Marie. Marie træder på Marius’
bil, og Marius kaster med Maries dukke. Men så kører dukken tur i
bilen. Ind i junglen, der er fyldt med vilde dyr ... En bog i serien De
små stribede, der henvender sig til de allerførste, nye læsere. Serien
indeholder bøger på to niveauer: Et der retter sig mod de læsere, som
netop har lært lydene og skal til at læse sammenhængende tekster
(ca. lix 5). Se efter den med zebraen. Og et, der retter sig mod de
læsere, der kan læse flere og længere ord, og som er i stand til at
læse længere tekster (lix 8-12). Se efter den med tigeren. På begge

niveauer er typografien stor, åben og let læsbar. Bøgerne er
illustrerede, så illustrationerne fungerer som støtte for læsningen.

Denne bog har lix 5 og lettal 12. Denne e-bog indeholder oplæsning
af Githa Lehrmann og er udgivet i fixed layout. Læs mere på

www.lrdigital.dk/guide/
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