Pickatale Skole
Lese og lytte appen som er utviklet for leseopplæringen i grunnskolen!

Innholdet i Pickatale:
Vårt bibliotek inneholder spennende skjønnlitteratur som
egner seg til lystlesing, i tillegg til lærerike fakta tekster om
natur, historie og samfunn.
Flere av bøkene går også mer i dybden innenfor de enkelte
temaene det ikke er plass til i en tradisjonell lærebok.
Bøkene dekker læreplanmål i samfunnsfag, naturfag og KRLE,
og de er tilpasset kompetansemålene i lesing for 2. og 4. trinn.

Hva med fagfornyelsen og
de tverrfaglige temaene?
Vi har bøker knyttet til bærekraftig
utvikling, folkehelse og livsmestring, og
demokrati og medborgerskap.

Forskjellige leseferdigheter hos elevene?
Vi har tatt hensyn til at elever har forskjellig utgangspunkt
og ferdigheter, så våre bøker er delt inn i åtte forskjellige
lesenivåer som følger elevens utvikling fra
begynneropplæringen til det å bli en selvstendig leser.
For å øve elevene i lesestrategier og leseforståelse, avslutter
bøkene med quiz og oppgaver.

Kan man både lese og lytte?

Bøker på nynorsk?

Ja visst kan man det! Våre bøker er lest inn av
profesjonelle skuespillere. Og om man ønsker
å lytte til en bok, kan man samtidig følge med
på teksten som blir løftet opp ord etter ord.

I tillegg til alle bøkene på engelsk og bokmål
har vi også et utvalg av bøker på nynorsk.

Tips til foresatte
• Les etter interesse. Det er enkelt å søke opp bøker med forskjellige temaer og
interesseområder
• Les 15 minutter hver dag. Dette vil styrke språk og ordforråd
• Snakk om bøkene og gjør oppgaver og quiz sammen
• Les sammen for å åpne opp for gode samtaler
• Les bøker som lærer barna å forstå andres situasjon og følelser
• La les stunden bli den beste tiden på dagen
Vi ønsker å bidra til at elever både opplever leseglede og blir bedre lesere!
Lykke til med hyggelige og lærerike lese stunder!·
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