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lydrette bøger til de mindste læsere i 0. og 1. klasse. Serien er opdelt i tre niveauer alt efter sværhedsgrad.
Illustrationerne støtter læsningen optimalt og stimulerer børnenes læselyst med sin humoristiske streg.

Bøgerne henvender sig til alle læsere inden for målgruppen, men der er især tænkt på at inddrage drengenes
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TURBINE Forlaget -  Lydret 1
Flest lydrette ord

Få lette lydnære ord
Enstavelsesord (1-3 bogstaver)

Hyppige, små ord af de 120 almindelige ord: er, og, den
Antal ord: 100-150 ord

Lettal: 7-8
Til: 0.klasse

Med 1 konsonant i forlyd og udlyd

TURBINE Forlaget - Lydret 2
Flest lydrette ord

Lidt flere lette lydnære ord
Ord med en og to stavelser (1-4 bogstaver)

Lidt flere af de 120 almindelige ord: den, er, og, til, ikke, men
Antal ord: 150-250 ord

Lettal: 9-10
Til: 0. klasse - 1. klasse (første halvdel)
Få ord med 2 konsonanter i for- og udlyd 

TURBINE Forlaget - Lydret 3
Halvdelen lydrette ord
25 % lette lydnære ord

Ord med en, to og enkelte med tre stavelser (op til 5 bogstaver)
Mange flere af de 120 almindelige ord: er, ikke, og, skal, dig, vil, med, det, jeg, her, ud, men, der, den,så, af,

ad, hen, til, som, ned, fra
Antal ord: 300-350 ord

Lettal: 10s
Til: 1. klasse (sidste halvdel)

Lidt flere ord med 2 konsonanter i for- og udlyd og e-lyden i udlyd
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