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Dette er et flergangshæfte, der kan bruges som et supplement i engelskundervisningen i grundskolen.
Materialet er især egnet til intensiv undervisning af ordblinde elever.

Tilgang
Help Start er et omfattende læse- og stavemateriale, som bygger på lydmetoden ?phonics?, hvor eleverne

arbejder systematisk med koblingen mellem bogstav og lyd. Materialet henvender sig til elever i grundskolen
og er særligt egnet til intensiv undervisning af ordblinde elever. Med Help Start får eleverne strategier,

konkrete teknikker og regler til at forbedre deres stavning og læsning. Der bliver anvendt multisensoriske
teknikker, bl.a. ?tapping?.

Help Start-serien består af seks tekstbøger (A-F), seks arbejdsbøger (A-F), en lærervejledning, tavlekort og
Help Read-pakken med 20 frilæsningsbøger og tavlekort.

Indhold
Help Start, Tekstbog E indeholder opgaver med:

· Stavelsestypen ?v- e-? stavelsen (magisk e)

· Udtale af c som /s/ eller /k/

· Stavelsestypen ?konsonant -le?

· Stavelsesmåder for /f/-lyden; f, ff, ph og gh.
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