Tegn-til-tale - for alle
Antall sider:

142

Kategori:

Pedagogikk

ISBN/EAN:

9788205463929

Forlag:

Gyldendal Norsk Forlag

Sprak:

Bokmål

Utgivelsesar:

2013

Forfatter:

Nina Braadland

Tegn-til-tale - for alle.pdf
Tegn-til-tale - for alle.epub

Forfatteren formidler stoffet på en forfriskende måte og med evne til å se muligheter i stedet for
begrensninger. Boka om tegn-til-tale kom første gang ut i 1993.
Mange barn med ulike typer utviklingshemning eller samspillproblemer har brukt tegn-til-tale i samspill med
andre. Erfaringer viser at barn som av ulike årsaker trenger ekstra støtte i sin språkutvikling, kan ha god nytte
av å bruke enkle håndtegn sammen med talespråket. Tegn-til-tale .
for alle gir en innføring i hvordan man kan starte opp med tegn-til-tale og hvordan dette kan følges opp. Boka
er illustrert med bilder og eksempler på tegn fra tegnordbøker. Nytt i denne utgaven er blant annet veiledning
om hvor og hvordan man kan nyttiggjøre seg elektroniske tegnordbøker fra internett.
*tegn-til-tale Tegn-til-tale er en kommunikasjonsform der man bruker både talespråk og manuelle tegn.
Tegn-til-tale finnes i flere varianter, helt fra å bruke. I denne utgaven av Tegnordbok er ca. 6000 tegn. Du kan
sende tilbakemeldinger på epost til post@tegnordbok.no med Tegnordbok for IOS eller Android i emnefeltet.
Arlene Temte og Sveinung Wiig Andersen: Mine tegn: BABYBOKA Boken er ment å skulle være en hjelp i
startfasen for foreldre, besteforeldre, familie og.

Ett skritt foran - et tegn- og språkkurs. Ett skritt foran består av fem kurstrinn. Det overordnede målet med
kursrekken er å skape et utviklende tegnmiljø rundt. Ressurs for hørselshemmede, trykte og digitale
læringsressurser.
For å abonnere på vårt nyhetsbrev, skriv inn din e-post under. Barnesanger av ulike typer, ellinger, eventyr,
ulike aktiviteter, forming for barn, ide-bank, illusjoner, clipart, animasjoner, matoppskrifter, 17.mai, påske,
jul. Tips til styr og stell kan du få på bunadsiden, der har jeg samlet noen råd. Skulle dere vite om andre tips
enn de som står der tar jeg gjerne imot de.
Vi elsker barnesanger. Gjør du? Vi er i alle fall sikker på at dine barn/barnebarn gjør det! Men mange foreldre
og besteforeldre har glemt tekstene til. Bruk av teknologi gjør at de som har vansker med å lese eller skrive i
tradisjonell forstand, likevel kan tilegne seg og formidle kunnskap. Her finner du ressurser.
Karin West forlag forhandler tegninger til bruk som visuell støtte for barn med språkvansker. Her finnes
tegninger til flanellografeventyr, sangkort, aktivitetskort.

