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Bøgerne til legelæsning er beregnet til børn, der leger, at de læser – i børnehaven, 0. - 1. klasse eller hvor som
helst, der er brug for en god læsestart. Børn, som har vanskeligheder med talesproget, kan bruge bøgerne som

sproglig træning før den egentlige læseudvikling går i gang.

Alle teksterne er kendte rim og remser eller børnesange. På hver side er der en illustration med to linier, der
rimer, og som passer til billedet.

Legelæsning – hvordan?
Den voksne og barnet læser bogen sammen, mens de kigger på billederne et for et. Bagefter får barnet bogen

og legelæser ud fra billederne med støtte i rimene.

Bogen indeholder
Nede i fru Hansens kælder kan man købe frikadeller……
Hist, hvor vejen slå en bugt, ligger der et hus så smukt….
Punktum, punktum, komma, streg sådan tegnes Nikolaj…
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