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Help Read Start bogpakken indeholder 20 små frilæsningsbøger for begyndere. Bøgerne er især rettet mod
børn og unge. Hver bog er på kun 12 sider med en let tekst og farveillustrationer. Bøgerne følger
niveauinddelingen A-F i Help Start materialet med en tilsvarende stigende progression, dvs at der i

frilæsningsbøgerne er fokus på ord, der følger de regler, der er indlært på de tilsvarende niveauer i HELP Start
materialet.

De letteste bøger på niveau A indeholder kun korte, lydrette ord med de 5 korte vokaler og 21
konsonanter. Efterhånden som flere lyde og stavelsestyper bliver introduceret, indgår disse ord i

frilæsningsbøgerne, og på niveau F er der ord med alle slags stavelsestyper og regler fra HELP Start
materialet.

Help Read Start giver elever med læse- og stavevanskeligheder tekster, som trinvist og struktureret træner
afkodning på engelsk i takt med at de bliver introduceret til sproglydene og stavelsestyperne  samtidig med,

at eleven træner i læseforståelse og udvider ordforrådet.

Help start består af
6 tekstbøger, 6 arbejdsbøger, tavlekort, computerprogram, lærervejledning, Help Read - 20 frilæsningsbøger,
og under beskrivelsen af lærervejledningen er der materialer til fri print og instruktionsvideoer til læreren.
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