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HELP start - tekstbog Malin Holmberg Hent PDF Forlaget skriver: HELP Start materialet gør det muligt for
ordblinde og andre at blive bedre til at stave og læse på engelsk. Materialet er velegnet til

specialundervisning i engelsk af børn, unge og voksne, der har et grundlæggende ordforråd, og som
supplement i engelskundervisningen i grundskolen.

I HELP Start materialet arbejder eleverne intensivt og systematisk med koblingen mellem bogstaver og lyd i
det engelske skriftsprog. Eleverne lærer at lytte sig frem til, identificere og analysere lydene i engelske ord –
ordene bliver splittet op i de mindste enheder, fonemer, for derefter at blive samlet igen, lyd for lyd til ord.

Derudover arbejder de med de seks stavelsestyper i engelsk, som er vigtige at kende.

Eleverne får strategier, konkrete teknikker og regler til at forbedre stavning og læsning på engelsk, og der
bliver anvendt multisensoriske teknikker, bl.a.  tavlekort med nøgleord til de enkelte sproglyde  og  metoden

’tapping’ -  en slags ’fingerstavning’.

Help start består af
6 tekstbøger, 6 arbejdsbøger, tavlekort, computerprogram, lærervejledning, Help Read - 20 frilæsningsbøger,
og under beskrivelsen af lærervejledningen er der materialer til fri print og instruktionsvideoer til læreren.

 

HELP Start materialet er afløseren for det oprindelige HELP materiale.

Arbejdstbog D 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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