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Serien Læs lydlet 0 handler om børnene Dea og Jon, hunden Sne, spåkonen Fru Spå, papegøjen Ara og
altmuligmanden Ali, der alle bor på Nyø.

Bøgerne er på to niveauer. De blå bøger ligger på lix 3 og let-tal 6, og de grønne bøger ligger på lix 3-4 og
let-tal 7. Teksterne består af helt lydrette ord og ganske få lydlette ord. Med lydrette ord menes ord, der

udtales med bogstavernes standardlyde, fx ord som se og is. Med lydlette ord menes ord, som barnet let kan
lydere sig frem til, selv om enkelte bogstaver udtales anderledes, end deres standardlyde, fx ord som kat og

stå (hvor t lyder som d).

Bøgerne er opbygget ens. På bagsiden præsenteres hovedpersonerne, og på første opslag ses et kort over Nyø,
og her kan barnet se, hvor hver lille historie foregår. Ideen er, at barnet fra bog til bog skal være tryg ved

miljø og personer, så hovedparten af energien kan bruges på at afkode teksten.

Læs lydlet 0 kan anvendes selvstændigt til læsning, men kan også anvendes i kombination med læse-
/skrivematerialet Stjerneskud 0og læsebogen På Nyø.
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