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Leg med lyd og ord Anne-Grethe Dahms Hent PDF Forlaget skriver: Leg med lyd og ord er udviklet som
følge af mange års arbejde med sprogretarderede børn. Materialet består af en lille vejledning med teori og

anvendelse. Cd´en bagerst i vejledningen indeholder sproglege og spilleark med 499 billeder.

Sproglegene er inddelt i 3 forskellige grupper:

1. del indeholder spil med uregelmæssigt bøjede navneord
2. del indeholder spil med sammensatte ord

3. del er et fonologisk vendespil

Motivet på hver brik er beskrevet med et ord. Da et barn møder skriftsprog overalt, bør det også præsenteres
for ordenes grafiske udtryk, i de materialer, der tilbydes.

De enkelte spil kan indgå som supplement i det daglige arbejde med sproglege i institution, skole og hjem til
børn fra 4 år. Materialet er velegnet til normalsprogede børn, børn med sproglige vanskeligheder og som et

supplement til talepædagogens arbejde med børns udtalemangler.

Spillene vil bidrage til refleksion over ords betydning, indhold og form, og de vil dermed være medvirkende
til at forankre og udvide bevidstheden om sprog og få indflydelse både på artikulation og på udviklingen af

læse- og skrivefærdigheder.

Pernille Meyer Peters har lavet illustrationerne på cd´en.

 

Forlaget skriver: Leg med lyd og ord er udviklet som følge af mange
års arbejde med sprogretarderede børn. Materialet består af en lille
vejledning med teori og anvendelse. Cd´en bagerst i vejledningen

indeholder sproglege og spilleark med 499 billeder.

Sproglegene er inddelt i 3 forskellige grupper:

1. del indeholder spil med uregelmæssigt bøjede navneord
2. del indeholder spil med sammensatte ord

3. del er et fonologisk vendespil

Motivet på hver brik er beskrevet med et ord. Da et barn møder
skriftsprog overalt, bør det også præsenteres for ordenes grafiske

udtryk, i de materialer, der tilbydes.

De enkelte spil kan indgå som supplement i det daglige arbejde med
sproglege i institution, skole og hjem til børn fra 4 år. Materialet er

velegnet til normalsprogede børn, børn med sproglige
vanskeligheder og som et supplement til talepædagogens arbejde

med børns udtalemangler.



Spillene vil bidrage til refleksion over ords betydning, indhold og
form, og de vil dermed være medvirkende til at forankre og udvide
bevidstheden om sprog og få indflydelse både på artikulation og på

udviklingen af læse- og skrivefærdigheder.

Pernille Meyer Peters har lavet illustrationerne på cd´en.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Leg med lyd og ord&s=dkbooks

