Sidernes opbygning
Alle siderne i Bogstavbogen er ens opbygget, så det er overskueligt for eleverne.
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I øverste venstre hjørne på venstre opslag er placeret et bogstavkort.

Alle bogstavkortene indeholder:
Et billede af bogstavmusikanten
med mundstilling, håndfonem eller ører.
En tegning af den sprogleg det enkelte
bogstav fortæller om på cdén.
Det store og det lille trykbogstav i
skrivehus med tal og pile, der viser
skrivevejen.
Bogstavkortene kan printes ud i forskellige
formater fra cd-r.

Bogstavkort og skriveunderlag

I højre hjørne på det venstre opslag er der to hjælpeillustrationer for eleven.
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Øverst er en hvid cirkel, der viser bogstavets placering i forhold til de øvrige
bogstaver i familien. På den måde har eleverne et overblik over antallet af
bogstaver i den enkelte familie og deres rækkefølge.

2b

Nedenunder er vist bogstavets placering på et vejkort. Det betyder, at eleverne
allerede fra start finder ud af, hvilke bogstaver der har ens skrivevej.

Illustrationerne er en vigtig del af Bogstavbogen. De giver en fælles forforståelse for bogstavarbejdet og bruges som udgangspunkt for at sprogliggøre den viden, eleverne enten
allerede har eller skal tilegne sig. De strukturerer arbejdet med bogstaverne for både elever og lærer. Formålet er, at eleverne bliver opmærksomme på forskelle og ligheder bogstaverne imellem, hvad enten det gælder deres skrivevej, tilhørsforhold til familie eller
sprogleg.
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Nederst på det venstre opslag er en forlydsopgave, der træner eleverne i at høre
forlyd. Denne opgave er taget med ved næsten alle bogstaver, da lydarbejdet er
centralt for at nærme sig både læsning og skrivning. Siderne med bænkefamilien
(x,z,q,c,w) indeholder en anden opgave, da de 5 bogstaver ikke har en selvstændig lyd, men ”låner” fra andre bogstaver.
Øverst på højre opslag er en farvet ramme, der indeholder varierende opgaver.
Opgavernes sværhedsgrad øges gennem bogen. Det er næsten altid de sproglige områder fra hørespillene og sprogspillene, der trænes:
- klappe stavelser
- skelne lyde
- finde forlyd
- sætte forlyd sammen med rimdel
- ordkendskab og overbegreber
- sætte lyde sammen
Nederst på højre opslag er to skrivehuse. Her
øves bogstavernes grundformer til de små og
store trykbogstaver. I Skrivebogen kan elever
ne efterfølgende øve de små og store bogsta
ver.
Bagerst i Bogstavbogen findes alle ordene i en
ordliste med billeder.

