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Om Kom och läs 1-3

Vi håller på att fasa ut Kom och läs! Vissa komponenter finns kvar
för kompletteringsköp. Vi rekommenderar ABC-klubben som bygger
på samma beprövade metodik men med nyare berättelser och Lgr11-

anpassning.
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Läseboken Förstagluttarna för åk 1 finns inte längre kvar till
försäljning. Tutti Frutti heter arbetsboken där eleverna övar

bokstavskunskap, analys och syntes. Häftet Extra Gott till Tutti Frutti
är ett komplement till arbetsboken Tutti Frutti. Här får de elever som

redan kan läsa och skriva mer att bita i.

Förstagluttarnas läxbok kan följa med Förstagluttarna A, B och C
hem i väskan när det är läsläxa. Boken gör det lätt för föräldrarna att

följa skolarbetet och vara ett stöd för barnet.
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Läseboken Mer om Moa och Mille för åk 2 handlar om kusinernas
andra skolår. Läseboken finns i två nivåer, A och B, och är skriven
av Moni Nilsson. A-boken har fler bilder och inte lika mycket text. I
arbetsboken Mums Mums står läsförståelse och språklära i centrum.

Moas och Milles andra läxbok följer med Mer om Moa och Mille A
och B hem när det är läsläxa. Boken gör det lätt för föräldrarna att

följa skolarbetet och vara ett stöd för barnet.
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Läseboken Djurspanarna för åk 3 bjuder på en Sverigeresa med
barnen Sofie och Jens, skriven av Arne Norlin. Eleverna spanar efter
vilda djur i hela Sverige och övar på att läsa fullt ut. Läseboken finns

i två nivåer, A och B. A-boken har mindre textmängd.

I Popcorn arbetar barnen med läsförståelse, studieteknik och
språklära. Popcorn finns som arbetsbok med skrivlinjer samt

studiebok utan skrivlinjer.
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