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fugl. Han vil have en blå ligesom Mik. Men Jan og Åse har et princip ...

DigiLæs Læs med lyd-bøgerne giver med QR-koder barnet mulighed for at få lydstøtte til sin selvstændige
læsning. Scan QR-koden på side 2 med en smartphone eller tablet med kamera og hør oplæsning af historien.

Serien Mik og de sære dyr er en række bøger, der med hjælp fra QR-koder kan læses af barnet alene. Teksten
i bøgerne er desuden simpel i sin konstruktion, med mange lydrette ord og hyppige småord, så de vil kunne
anvendes i læseundervisningen i 0. og 1. klasse. Universet er genkendeligt og så alligevel ikke helt ... Både
teksten, billedsiden og historien indeholder finurlige elementer, som også gør dem velegnede til højtlæsning

med en ledsagende samtale.

Mik og de sære dyr-bøgerne:
1. – Og en ko, siger Mik

2. Mik og kamel har en øv-dag
3. Mik og kamel gi’r den gas

4. En dag er der en hval under Miks seng
5. Mik og hval og et princip om fugle

6. Mik og ræv – det lille skind
7. Mik og den sultne løve

Denne Mik-bog har lettal 16, lix 7 og 92 % af ordene er lydrette (tryksvagt e i endelser regnes i denne
henseende for lydret) eller

hører til de 120 hyppige småord.

Følgende ord kan være vanskelige at læse: hval, pinde, fugle, hånd, uenig, gulvet, stop, mindste, princip,
jorden, gynge, ikk’, enige, imens.
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