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Staveraketten¤Facitliste til 1+2 Ulla Knudsen Hent PDF Forlaget skriver: Øvehæfterne 1 og 2 er et
struktureret retstavningsmateriale, som understøtter undervisningsministeriets krav til elevers

stavefærdigheder.

De to øvehæfter til staveudviklingstrin 4 koncentrerer sig om morfemer. Morfemerne er opdelt i 11
delfærdigheder. Hvert hæfte behandler hver delfærdighed for sig i form af regler og opgaver. Træningen i hver

delfærdighed afsluttes med en test i form af ´prøv-dig-selv-sider´.

I øvehæfte 1 arbejder eleven med morfemer, store og små bogstaver, rod- og bøjningsmorfemer, udsagnsords
og navneords endelser.

I øvehæfte 2 arbejder eleven med tillægsords endelser, stedord, endelserne -ende og -ene, binde ord korrekt
sammen i sammensætninger, forstavelser, afledningsendelser og i ét eller flere ord.

Øvehæfterne 1 og 2 er velegnede i folkeskolen, specialunder-visningen, på læsekurser, VUC og FVU og i
undervisningen af unge og voksne ordblinde.

Facitlisten indeholder løsninger til opgaver i Øvehæfte 1 og 2. Den kan bruges i lærerens rettearbejde og til
elevens selvkontrol.
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