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Gry og Janus gætter ord

Jørn Jensen (f. 1946)
Bog Gry og Janus har det sjovt. De leger med bogstavkort,
sætter bogstaver sammen og gætter. N~r de sætter en
konsonant foran, bliver det til nye ord, og de gætter på mange
forskellige dyr.
Jørn Jensen (f. 1946) bruger ogs~ pseudonymet J. J. Martin

~ry o~
~ætter

Janus
ord

Emner: bogstaver; bogstavleg; for 6 ~r; for 7 ~r; for 8 år;
for begynderlæsere; gættelege; let at læse; venner

Materialevurdering
Kort om bogen
To historier om vennerne Gry og Janus der har det sjovt med at
gætte ord, og da de besØger Johan, finder de dyr på g~rden og
i naturen. Lydret læsning fra 6 år.

Beskrivelse
Letlæste bØger om vennerne Gry og Janus. Bøgerne er 2. og 3.
titel i forlagets serie "Lydret 1" med Lix 4. Gry og Janus laver
gættelege. De leger med bogstavkort, sætter bogstaver
sammen, putter en konsonant foran og læser dyr. I "Janus og
Gry ser dyr" besØger de deres ven Johan, der har mange dyr p~
gården. Gry og Janus må finde alle hans dyr. Udover fØl, ko, og
gås har Johan også myg, ål og en frØ.

Vurdering
BØgerne har h~rde omslag og farverige iLLustrationer.
ILLustratoren Dorte Pontoppidan Thyssen har en dejlig naiv og
humoristisk streg, og hendes tegninger understØtter og
hjælper læseren til at læse og forstå historierne. Teksterne er
forfattet af Jørn Jensen, der anvender mange gentagelser af
lydrette ord, og han lader historierne foregå i et sjovt og
hyggeligt univers, der nok skal smitte af på læserne. De kender
alt til at gætte ord, og de elsker ofte at læse om dyr.
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Andre bøger om samme emne
Gry og Janus ror om kap er fØrste bog i serien. Der findes flere
lydrette og letlæste historier om dyr, fx Jens og Liv ser p~
dyr, Gurli får en gris og Max ser en myg er bud p~ tilsvarende
letlæste bØger.

Til bibliotekaren
BØgerne anbefales kØbt til aLLe bØrnebiblioteker og skolens
PLC. Det er sjove historier af hØj kvalitet til den fØrste læsning
fra 6 år/J. klasse.
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