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Før du læser

Se på forsiden.
Hvad kan du se? Farv.

 
Hvad skal du i dag? Skriv på Post-it.

Læs på bagsiden. 
Hvad skal mor? Tegn pil.

   Pen    PC    Bil   Mor 

Mor med fut i

K
irsten
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ABC-lydret er bøger på fire niveauer til den allerførste læsning. 

Hver bog er en sammenhængende historie, hvor de flotte  

tegninger understøtter læsningen ved at fortælle det, der ikke  

kan siges med ord. Ordene er lydrette eller lydnære, og de  

skaber sammen med illustrationerne en historie med handling. 

Bøgerne kan læses i 0. og 1. klasse.

Mor med fut i er lydret D.

Der er fut i mor.
Hun skal:
Lave mad.
Køre bil.
Være på job.
Købe ind.

Py ha.
Det er en lang dag.
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- lydret  

Mor med fut i

Mor skal lave ...

Mor skal køre ...

Mor skal købe ...

… ind

… mad

… bil
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Mens du læser

Læs side 4-9.
Tegn pil.

 

 

 

Læs side 9-17.
Hvad tror du, mor laver?

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Hvad står der på mors indkøbs-seddel?

Far

Får
bacon

Jon

Får
te

Isa
Må op 

klokken halv 
syv

  Mor med 
fut i

Kører børn i 
skole
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Hvem henter Isa? _______________________  Hvem henter Jon? _______________________

Hvem bærer mad ind? _______________________ Hvem laver mad? _______________________

Hvem øser mad op? _______________________ Hvem får en lur? _______________________

Hvem spiser maden? _______________________ Hvem vasker op? _______________________

Hvem vil se TV? _______________________  Hvem er træt? _______________________

Efter du har læst

Der er mange ting at lave i en familie. 
Det er ikke alt, der skal laves hver dag. Hvad kunne det være?

Det er ikke hver dag, der skal

________________________________________ og ________________________________________ og

________________________________________ og ________________________________________ .


