
Vejledning til arbejdet med Rim med Rimus
Hent bøger PDF

Ina von Barm

Vejledning til arbejdet med Rim med Rimus Ina von Barm Hent PDF Forlaget skriver: Arbejdet med rim og
remser har altid været en fast og vigtig bestanddel af den sproglige opmærksomhed. Et vigtigt led i

læseindlæringen er at kunne adskille et ords betydning fra dets indhold og få en begyndende forståelse for
ordets lydlige side. Det er ofte den gode, farverige historie, der fænger, motiverer og giver børnene lyst til at
arbejde videre og lære mere. Materialet introducerer nye og anderledes måder til arbejdet med rim og remser,

så både øjne, ører, hænder og krop bliver udfordret.

Rim med Rimus er et omfattende materiale med 4 rimplakater, en højtlæsningsbog som startskud til at sætte
børnene i gang med at rime, en vejledningog cd med idéer til spil, lege mm der kan gøre børnene i
daginstitutionen, skolestarten og specialundervisningen til lige så gode rimtrolde som Rimus.

Vejledningen med cd indeholder sange, remser, spil og lege, hvor størstedelen af aktiviteterne er
bevægelseslege. Foruden planlægningsark og evalueringsskema er der over 100 kopieringsfrie illustrationer

til at fremstille forskellige spil: rimdomino, rimer det? vendespil, puslekort og billedlotteri.
. Målgruppe: Beregnet for daginstitutioner og skolestarten
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