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\s Men hun er ikke stor nok.

\s En dag rider hun efter far på jagt efter bison ...

\s

Lydret Digi D er tilrettelagt til begynderlæsere
\s 647 ord – Lix 9 (5-12)

\s

DigiLæs Lydret er udviklet til at give de alleryngste læsere en succesfyldt læse¬oplevelse. DigiLæs Lydret
har, med stigende niveau (A til D,) et øget antal ord med flere stavelser end en, flere konsonanter lige efter
hinanden (konsonantklynger) og flere ord med ikke-lydrette bogstaver. Af de sidste hører følgende til i den
lette ende: ord med vokaler med en forudsigelig lyd (sekundære vokallyde) og ord med r i enden eller blødt d

(lydnære ord). Lixtal siger noget om sætningslængde og ordlængde, men ikke noget om ordenes
sværhedsgrad ved læsning. Sværhedsgraden i en tekst stiger, når ordene får flere stavelser, flere ord har

konsonantklynger, og hvis de ord, der optræder, ikke er lydrette. Derfor opgøres sværhedsgraden i DigiLæs
Lydret ud fra flere parametre end Lixtal.

\s

Lydret Digi A: Til dig der kender alfabetet
\s Lydret Digi B: Til dig der kender mange hyppige ord

\s Lydret Digi C: Til dig der kender både korte og lange vokallyde
\s Lydret Digi D: Til dig der kan læse trestavelsesord eller mere
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