Lyt og stav; vejledning til Webudgaven
•

Eleverne kan lave opgaverne både på skolen og derhjemme

•

Lydene høres bedst hvis man bruger hovedtelefoner

•

Alle opgaver er selvrettende. Når eleverne klikker på "ret-knappen" får de med det samme at
vide, om svaret er korrekt

•

Alle ord kan skrives med små bogstaver, stort begyndelsesbogstav eller ene store
bogstaver

•

Der er afkrydsningsark til alle opgaver. Disse kan printes ud, så eleverne selv kan holde styr på,
hvilke opgaver de har lavet

•

Størstedelen af opgaverne handler sammenhæng mellem ordlyde og stavning. Der er opgaver
med forlyde, udlyde, vokaler, vokalforvekslinger enkelt-dobbeltkonsonanter m.m.

•

Jeg har mest muligt undladt ord der siges ens men staves forskelligt, men der er enkelte (f.eks.
ville og vilde), her må eleverne lige tænke efter om samme ordlyd kan staves anderledes og så
prøve den version

•

Der er to versioner af de fleste opgaver, en med stave-hjælp og en uden stavehjælp.
I opgaverne med hjælp skal eleven finde ud af lyden og så sætte den sammen med resten af
ordet som står i hjælpe-kolonnen. Ved opgaverne uden stave-hjælp skal eleven selv stave hele
ordet

•

Opgaverne dur sammen med CD-ord eller andre ordforslags programmer. Det kan være en
hjælp for stavesvage elever, når de skal lave opgaverne uden stave-hjælp

•

Når man bruger CD-ord sammen med opgaverne, skal man være opmærksom på, at hvis man
ikke kan finde ordet, ved hjælp af det man først har skrevet i svarfeltet, så kan det være
nødvendigt at slette alt i feltet før man laver et nyt forsøg

•

Alle opgaverne med lyde har et navn, der fortæller hvilke lyde opgaven handler om, og et
opgave-nummer som kan bruges til at krydse af på afkrydsningsark

•

Hvis man kommer til at lave et mellemrum i en svarboks vil opgaven blive rettet som fejl. Hvis
man mener, at en opgave bliver rettet forkert så prøv at slette alt indhold i svarboksen og skriv
svaret igen© Bliver opgaven stadig rettet forkert, så kan det jo være at jeg har lavet en fejl!

Send da venligst en mail til support@lytogstav.dk, og fejlen vil blive rettet
•

Pr. 18.01.15 er der i alt 495 opgaver i webudgaven og der er ca. 800 i den oprindelige

•

God fornøjelse med opgaverne

