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Min Hund: Min hund gnaver i en sko, den løber efter en kat, gør af posten. Min hund slår en prut. Kommas
læsestart er en begynderlæsningsserie, som henvender sig til de allerførste, nye læsere.

Bøgerne er læsepædagogisk bearbejdet. Typografien er stor, åben og let læsbar, og bøgerne indeholder mange
illustrationer, der fungerer som støtte for læsningen.

Serien indeholder bøger på to niveauer:
Niveau 1: 16 sider og 32 sider. Til den allerførste læsning. Bøgerne indeholder mange lydrette ord, mange

gentagelser og korte sætninger. Lixtal 3-7.

Niveau 2: 48 sider. Til de let øvede læsere, der kan læse flere ord, og som er i stand til at læse lidt længere
tekster. Lix 6-12.

I Kommas Read at Home findes mange af de samme bøger på engelsk til den første læsning. Der findes tre
niveauer.

Lix: 5,4, let-tal: 6
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