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ABC-billedordbogen John Pr\u00e6stegaard Hent PDF Bogen indeholder mere end 1000 ordopslag støttet af
sjove illustrationer og ordnet i alfabetisk rækkefølge. Hele alfabetet findes med tilknyttede illustrationer på
side 4 og 5, hvor hver illustration starter med bogstavets lydrette lyd fx en abe for a, en bil for b osv. Alle
vokaler er farvet røde og konsonanter blå, en farvekode som barnet vil møde igen, når det starter i skole.
Hvert bogstav har en eller flere sider tilknyttet, der viser illustrationer af ting og figurer, som starter med
pågældende bogstav. Samtidig kan alfabetet ses øverst på alle sider, hvor det bogstav man har slået op på
vises med rød for vokaler og blå for konsonanter. Dette alfabet kan anvendes til at navigere ud fra, så man

ved, om man skal bladre frem eller tilbage, for at finde ord med et ønsket bogstav. Med billedordbogen får du
og dit barn en kilde til samtaler om alfabetet, bogstavernes former, navne og lyde – det som kaldes de tre
alfabeter. Bogen har mangfoldige anvendelsesmuligheder, og kan finde anvendelse fra barnet er ca. 2 år og

frem til ca. 7-årsalderen.

 

Bogen indeholder mere end 1000 ordopslag støttet af sjove
illustrationer og ordnet i alfabetisk rækkefølge. Hele alfabetet findes
med tilknyttede illustrationer på side 4 og 5, hvor hver illustration
starter med bogstavets lydrette lyd fx en abe for a, en bil for b osv.
Alle vokaler er farvet røde og konsonanter blå, en farvekode som
barnet vil møde igen, når det starter i skole. Hvert bogstav har en
eller flere sider tilknyttet, der viser illustrationer af ting og figurer,
som starter med pågældende bogstav. Samtidig kan alfabetet ses

øverst på alle sider, hvor det bogstav man har slået op på vises med
rød for vokaler og blå for konsonanter. Dette alfabet kan anvendes til

at navigere ud fra, så man ved, om man skal bladre frem eller
tilbage, for at finde ord med et ønsket bogstav. Med billedordbogen
får du og dit barn en kilde til samtaler om alfabetet, bogstavernes
former, navne og lyde – det som kaldes de tre alfabeter. Bogen har



mangfoldige anvendelsesmuligheder, og kan finde anvendelse fra
barnet er ca. 2 år og frem til ca. 7-årsalderen.
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