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Dette hæfte til danskundervisningen i 1. klasse dækker et bredt udvalg af faglige områder inden for
sprogforståelse, afkodning og tekstforståelse. Eleverne tilegner sig viden om sprogets opbygning i lyde,
stavelser, orddele, ord og sætninger samt om sprogets semantiske indhold. De lærer at uddrage essensen af
lette læsetekster, og de lærer at stave lette ord. De lærer også at kommunikere med opmærksomhed på sprog
og relationer i velkendte situationer og om velkendte temaer, og de lærer at udtrykke sig i såvel skrift som

tale.

I hæftet indgår der desuden et varieret udvalg af andre former for inspirerende, underholdende, udfordrende
og funktionelle danskopgaver. På forlagets tilhørende hjemmeside under trændansk findes en didaktisk

beskrivelse af materialet inklusive de tilknyttede Fælles Mål.

I serien er også udkommet Træn dansk 0, og Træn dansk 2 er på vej.
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