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Words er en nyudviklet serie læremidler til engelskundervisningen fra 3. klasse. Den henvender sig til alle
elever, som skal lære at læse og stave på engelsk, men er særlig velegnet til ordblinde elever og elever med

fonologiske vanskeligheder.

Words bygger på lydmetoden Phonics, som systematisk støtter eleven i at koble bogstav og lyd sammen.
Eleverne undervises i læse- og stavestrategier, der sætter dem i stand til at læse og stave på engelsk.

En gennemgående strategi i Words er den multisensoriske teknik tapping, hvor eleverne bruger
fingerbevægelser til at fastholde bogstavernes lyde og rækkefølge i arbejdshukommelsen.

Words 2 har fokus på:

· Koblingen mellem bogstav og lyd

· Korte og lange vokallyde

· Stavelsestypen Åben stavelse med lang vokal

· Stavelsestypen Lukket stavelse med kort vokal

· Stavelsestypen Magisk e med lang vokal

· Stavelsesdeling

· Stavning af én- og tostavelsesord

· Læsning af ord og enkle sætninger

· Lydgrupperne -ind, -ild, -old, -ost og all

· Digraferne ph, - tch

· Rim
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