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For normalt hørende børn, er der meget i den sproglige
udvikling, der bare kommer næsten af sig selv. For børn
med høretab skal den voksne ofte arbejde lidt mere bevidst
med sproget sammen med barnet.
Således vil et ord som ”hvornår” og svaret ”når” muligvis(?)
give problemer Nu handler det jo ikke om de 2 ord som
sådan, men den indbyrdes sammenhæng, som de optræder
i.
Hvornår kortene er beregnet til at arbejde med begreberne ”hvornår og når ”med børn, som
har svært ved at forstå tidsmæssige og logiske sammenhænge.
Materialet består af 12 kort – og kan bestilles med og uden tegn eller som ClipArt. Kortene er
lavet i en god kartonkvalitet og kan foldes på midten.
På hvert kort er der 2 billeder, hvor man først kun ser det ene billede. Den voksne, der sidder
ved siden af barnet spørger:
”Hvornår skal drengen ud at rejse”?
Barnet svarer eller får hjælp til at svare:
”Når han har pakket sin kuffert”.
Eller:
”Hvornår skal drengen pakke sin kuffert?”
”Når han skal ud at rejse”.
Man kunne også arbejde med:
” Hvorfor skal drengen pakke sin kuffert”? ”Fordi han skal ud at rejse.”
Eller måske arbejder den voksne sammen med 2 børn, der hver skal relatere det et billede
Kortene kan bruges på flere forskellige måder:
”Drengen skal ikke ud at rejse, før han har pakket sin kuffert”.
Eller ved arbejde med negation, hvor en dreng står med en kælk på en grøn græsplæne i
dejligt solskin:
”Når det er sommer, kan man ikke kælke.”
Dette materiale, som er relativt simpelt lægger op til at bruge sproget på forskellige måder.
Det handler primært om forståelse af og arbejde med:
 tid
 rækkefølge
 årsagssammenhæng.
Dette materiale kan varm anbefales til børn med sprogligevanskeligheder, for hvem
årsagssammenhæng volder problemer.
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