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Billedlotteri og memory
1) til auditiv hukommelsestræning navneog udsagnsord
2) med tegn navne-og udsagnsord
MATERIALECENTRET 2016
Materialecentret har udgivet et materiale
med de samme tegninger, men til 2
forskellige målgrupper:
1. børn der skal trænes auditivt
2. børn der har brug for tegnstøtte
Lad det være sagt med det samme, at det er en rigtig god måde at udnytte
tegningerne på. Som jeg kender målgrupperne, vil der være mange forældre,
hvis børn kan have glæde af materialet, men som ikke vil rekvirere det, hvis der
er tegn på. I praksis betyder det, at der er tegn på spilleplader og brikker i
tegnudgaven.
Jeg håber, at denne tankegang med at tænke det samme materiale til to
målgrupper, vil gå igen i materialer fremover, hvor det er relevant.
Hvad angår selve materialet, så har det nogle rigtig gode tegninger, der er klare
og enkle og lette at afkode visuelt.
Bag på spillepladerne er der ord, således at spillet også kan bruges til
begyndende læseundervisning.
Det foreligger en guide til, hvordan man kan bruge materialet på forskellige
måder. Der står i denne beskrivelse, at spillet har særlig fokus på udsagnsord,
hvilket jeg bliver lidt usikker på, da der er 4 spilleplader med udsagnsord og 4
med navneord?
Jeg undrer mig over, at udsagnsordene præsenteres ”alene”
Jeg ville aldrig sige drille eller drikke, men vil altid lave en sætning. Det ville
være fint, hvis der var forslag til sætninger:
drengen drikker

pigen vinker
drengen leger o.s.v.
Jeg skal ikke gøre mig klog på, om det er ok med enkeltord, når vi taler om
tegnstøtte. Det må vel komme an på de enkelte børn?
Jeg kunne også forestille mig, at navneord kunne blive udbygget med forslag til
sætninger:
Bolden er rund
Pæren er grøn
Gaflen er spids.
Men det er klart, at den sproglige indfaldsvinkel også har noget at gøre med
børnenes alder.
Materialet har muligheder til at udbygge den sproglige indfaldsvinkel, men det
kunne være fint. hvis det fremgik af brugsanvisningen. Men man kan jo tilføje
dette på nettet, hvis man føler, at det er brugbart.
Men under alle omstændigheder er der tale om et materiale der er lækkert, lige
at gå til og som er brugbart både i hjemmet og på institutioner.
Husk at du kan få materialet gratis via PPR.
P.S.
Da flere og flere forældre er på nettet kun jeg forestille mig, at brugsanvisningens
forskellige beskrivelser blev vist på nettet med levende børn og deres forældre.

Birgitte Franck

