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Serien udkom
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tavleunderv
Se mere på
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KLASSES
ÆT

Læs nu løs-serien
Læseundervisning til indskolingen. Skabt til
undervisningsdifferentieret klasseundervisning. Alle opgavehæfter følger læsebøgerne
kapitel for kapitel.

Læs nu endnu mere løs
Læsebogen

Behandler bl.a. problematikkerne
ved konsonantskift og stumme
bogstaver.

Læs nu endnu mere løs
Opgavehæfterne 3A, 3B & 3C

t me g e
t
vild
t me g e
t
vild

Læs nu løs
Læsebogen

En 100 % lydret fortælling, hvor vi følger
Pi, Ib, Bo og Ea gennem et helt skoleår.

Opgavehæfte

Læs nu løs

Opgavehæfte

4A

4B

t me g e
t
vild

Opgavehæfte

Opgavehæfterne 1A, 1B & 1C

4C

Læs nu vildt meget løs
Opgavehæfterne 4A, 4B & 4C

Læs nu vildt meget løs
Læsebogen

En sjov og farverig
fortælling hvor vi arbejder
med vokalrækkerne.

Læs nu mere løs
Læsebogen

Med fonetisk beskrivelse
af de 120 mest brugte ord.

Læs nu mere løs

Opgavehæfterne 2A, 2B & 2C

Alle publikationer i
Læs nu løs-serien
kan bestilles i klassesæt
med rabat.

100 %

SØDE ORD-serien
NE
IKER

SS
KLA

100 %

LYDRE
T

LYDRE
T

TI VI KA’ LI’ 2-3
Læse-selv-bøger

10 bøger med lydrette ord med op til 3 bogstaver.
A4

A1

SØDE ORD

A2

Læse-selv-bøger

Alkalærs ikoniske 100 % lydrette læse-selv-bøger.
A1

A4

A2

A10

A9

A8

A9
A8

A10

TI VI KA’ LI’ 4-7
Læse-selv-bøger

10 bøger med lydrette ord med op til 7 bogstaver.

Undervisningsmateriale
SØDE ORD
Sangbogen

Inkl. QR-koder
til sangene

TI VI KA’ LI’ 8-13
Læse-selv-bøger

10 bøger med lydrette ord med op til 13 bogstaver.

for at gøre
Alkalærs læse-selv-bøger er skrevet
at
læsningen så let som muligt – således

ALLE KAN LÆRE AT LÆSE
www.alkalær.dk

ALLE KAN LÆRE AT LÆSE

ISBN 978-87-93285-48-4

10

ALLE KAN LÆRE AT LÆSE

100 % lydret

9 788793 285552

DIANAS
DIAMANT
er skrevet for12at gøre
Alkalærs læse-selv-bøger
– således at
læsningen så let som muligt
100
lydret
LÆRE
ALLE%KAN

12

Alkalærs læse-selv-bøger er skrevet
for at gøre
læsningen så let som muligt – således
at

ALLE KAN LÆRE AT LÆSE

ISBN 978-87-93285-55-2

AT LÆSE

www.alkalær.dk

SollyS.

9 788793 285552

dem
ligesom man siger
Lydrette ord staves

Lydrette ord staves ligesom
man siger dem

dem
ligesom man siger
Lydrette ord staves

www.alkalær.dk
10
9 788793 285507

ISBN 978-87-93285-55-2

Se

en fin,
fri danS i

Lydrette ord staves ligesom
man siger dem

PRUTPANDEMI

Alkalærs læse-selv-bøger er skrevet for at gøre
læsningen så let som muligt – således 10
at

ISBN 978-87-93285-50-7

www.alkalær.dk

100 % lydret

9 788793 285484

10

dem
ligesom man siger
Lydrette ord staves

man siger dem
Lydrette ord staves ligesom

ROSALIL PÅ
SANTORINI

Alkalærs læse-selv-bøger
er skrevet for at gøre
læsningen så let som muligt
– således at

Må vi
Mega
se din
på din
juvel
Mobil
n?
telefo

9 788793 285507

Danmarks letteste læsebøger

PAS PÅ DIT
KLIMA

10
10

100 % lydret

12

13
12

ISBN 978-87-93285-50-7

13

www.alkalær.dk

100 % lydret

læsebøger

FLY I FRI
FANTASI

Lydrette ord er nemme og
‘driller’ ikke

I alt 194 kort

,

ISBN 978-87-93285-50-7

og ‘driller’ ikke
Lydrette ord er nemme

– spillekort

En iris,

læsebøger

Melina bliver rigtig ked af
det, og lidt bange, fordi vi
ikke passer godt nok på vores
klima.
at gøre
Men såer får
skrevet for
hun
en idé.
Alkalærs læse-selv-bøger
– således at
læsningen så let som muligt
Kemil
hjælper AT LÆSE
men
ALLE KAN LÆRE hende,
k
www.alkalær.d
mon det kan
lade
sig gøre ?

HABIT-BANDIT

9

9 788793 285507

køb En iris
,
Diana. næ
køb 100.

meget
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og
optage de af den smarte øje
Så de holder
rige100Romeo.
% lydret
de finder
med ham. Hvad mon
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gang
i
ud af ? Er Romeo
?
t
noget ulovlig
Lydrette ord er nemme og ‘driller’ ikke

SØDE ORD

9 788793 285484

Lydrette ord er nemme
og ‘driller’ ikke

Inkl. pdf-fil & QR-koder
til sangene

Du,
Kuno,
Kan man
tro på
tv?

Danmarks letteste

Danmarks letteste læsebøger

ISBN 978-87-93285-50-7

8

ISBN 978-87-93285-48-4

‘driller’ ikke
Lydrette ord er nemme og

– alle kan lære at læse
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hvad det passer hende.
lydret
%
100
Fedt, tænker hun. Men er det
nu også rigtig fedt ?

Alkalærs læse-selv-bøger er skrevet
for at gøre
læsningen så let som muligt – således
at
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9 788793 285484

SØDE ORD

Byen er ramt af en mystisk
8
virus der får alle til
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skrevet for at gøre
mon
læse-selv-bøger
det
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www.alkalær.dk
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sjovt alligev el.

et dansk
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Lydrette ord staves ligesom man siger dem

ISBN 978-87-93285-48-4

Lydrette ord staves
ligesom man siger
dem

ALLE KAN LÆRE AT LÆSE

Løb,
Løb nu.
Vi må nå

sjovt at
Det er ikke altid lige
når man
være storebr or. Men
r kan
samme n med sin lillebro isk
fantast
farlig,
en
på
tage
så meget
rejse, så gør det ikke
er ret
at han engang imellem
irritere nde.

og ‘driller’ ikke
Lydrette ord er nemme

Danmarks letteste læsebøger

Janus tager Asmus med på en
rejse. Så længe de kan
magisk
www.alkalær.dk
rime, tager den røde bus dem
lige hvorhen de vil. Men hvad
mon der rimer på bananmos ?

Alkalærs læse-selv-bøger er skrevet
for at gøre
læsningen så let som muligt – således
at

det godt …

EN KAMEL
I UGANDA

Lydrette ord er nemme og
‘driller’ ikke

Hils
på sus
s.
på Venu

og ‘driller’ ikke
Lydrette ord er nemme

lige
os ?
mon der rimer på bananm

specielt tivoli.
OgKA
hvis nu man
ONI
VER
MÅbliver
rigtig gode venner med
en kamel fra Uganda,
KNUS ? hvad
ET
FÅgør
man så ? Liva og Sofia ved

Danmarks letteste

Danmarks letteste læsebøger

letteste læsebøger

På enDanmarks
rejse til Uganda
besøger Liva og Sofia et helt

en
JANU
Janus tager
S Asmus med på
de kan
magisk rejse. Så længe dem
den røde bus
KAN rime,
LI’ tager
RIM
hvorhe n de vil. Men hvad
Lydrette ord er nemme og
‘driller’ ikke

H

ils
på sus
på Venus.

Danmarks letteste læsebøger

Lydrette ord staves ligesom
man siger dem

Janus tager Asmus med på en
magisk rejse. Så længe de kan
rime, tager den røde bus dem
lige hvorhen de vil. Men hvad
mon der rimer på bananmos ?

9 788793 285507

100 % lydret

Ord der
driller

Drilleord-serien
Drilleord I

Drilleord II

Læse-selv-bøger

Læse-selv-bøger

Det hemmelige alfabet

Konsonantskift og stumme bogstaver
B5

B4

W-lyd

Øf-lyd

Okse-lyd

Række-tunge-lyd

Snot-lyd

Ørne-lyd

Ar-lyd

K til G

T til D

P til B

Stumt D

Stumt H

Stumt G

G til J

T til række-tunge-lyd

B6

Hulemands-lyd

År-lyd

Sjippe-lyd
(kun sj)

Undervisningsmateriale

W-lyd

Sjippe-lyd

Undervisningsmateriale
Drilleord II

Drilleord I

Konsonantskift,
orddeling,
stumme bogstaver
& ordforståelse

Det hemmelige alfabet
og de 120 mest brugte ord
Inkl. pdf-fil + QR-koder til
lyd- og sangfiler

Inkl. pdf-fil
+ QR-koder
til lyd- og
sangfiler

Vendespil

– de 120 mest brugte ord

Drilleord III
Vokalrækker

Inkl. pdf-fil + QR-koder
til lyd- og sangfiler

REDSKAB

ER

Stavning
Plakater

Læsetrappen

Det superseje
stavekursus 1 & 2
Nu kan du lære alle at stave!
Inkl. pdf-fil

Læsetrappen

Stavepladen

(70 × 100 cm)

SØDE ORD
A2 (42 × 59,4 cm)

Med alfabetet samt
det hemmelige alfabet.

Drilleord I

Håndbøger

Drilleord II

A2 (42 × 59,4 cm)

A2 (42 × 59,4 cm)

Læsetrappen

– alle kan lære at læse

Læse-spil

Den ultimative håndbog om læsning
for lærere, forældre og studerende.

Styr på klassen
Undgå praksischok
– overlev inklusion

U

NY VE
A
DG

ING

CER

AN
REL

Praktisk håndbog for alle
undervisere der ønsker
at forbedre deres evner
til at styre klassen.

SØDE ORD

Bogstavernes navn, form og lyd &
lydrette ord med op til 2 bogstaver
Spilles på www.alkalærsunivers.dk.
Browserbaseret spil

SØDE ORD 1 – Engelsk
Konsekvent lydret

De første læsetrappetrin
på engelsk.
App til iPad og Android

REDSKAB

ER

Læseforståelse

Højtlæsningsbøger

Historien om bogstaverne
Lær med Thor og Freja
Den allerførste bog om
bogstaver og læsning.

HED

NY

Forstå hvad du læser 1 & 2
Opgavehæfter om ordforståelse
og ordbøger
Trin for trin lærer dine elever at forstå ALT hvad
de læser, og derunder at slå op i en ordbog.
Se Alkalærs nye digitale ordbog:
www.alkalærsordbog.dk

Særlige udgivelser
NYH

ED

De tre troldmænd
– et eventyr om grammatik
Om navneord, tillægsord
og udsagnsord.

At bo i en by
Ung lydret
(til teenagere)

Alkalær greatest hits
CD med Alkalærs
allerbedste numre.

Historien om tallene
Lær med Thor og Freja
Den allerførste bog
om tallene og deres betydning.

ALKALÆ
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DNA
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d
u

Læsetrappen

– alle kan lære at læse
Den ultimative håndbog om læsning
for lærere, forældre og studerende.

Scan QR-koden, og se hvad lærerne
siger om Alkalær-metoden.

www.alkalær.dk

