Luduksen laatuleima tuotteellemme:

KIRJOITA OIKEIN –
kaksoiskonsonattikortit

Kortit perustuvat tavujen kuulemiseen ja
kaksoiskonsonattien erottamiseen tavuttamisen avulla. Liuttamalla tapahtuva lukemaan oppiminen korostaa syntetisoinnin eli
äänteiden yhdistämisen taitoa. Tavuttaminen
taas liittyy segmentaatioon eli äänteiden
erottamiseen, mikä on kirjoitustaidon pohjataito. Segmentaatioharjoitteista hyötyvät
erityisesti ne lapset, joilla on kirjoitusvirheitä
tai jotka kirjoittavat sanat yhteen.
Materiaali on laadukas ja erinomainen käytössä. Se tarjoaa suoran harjoitteluohjelman
vaikeutuvien sanasarjojen muodossa.

Mikä?
KIRJOITA OIKEIN on oikeinkirjoituksen ja
nimeämisen harjoitteluun tarkoitettu korttisarja kouluikäisille.
Miksi?
Kaksoiskonsonantit ovat suomen kielessä
erittäin yleisiä. Äänteen keston kuuleminen
on edellytyksenä kaksoiskonsonantin erottamiselle. Äänteen keston kuuleminen taas on
yksi monista fonologisista taidoista. Niinpä
niillä henkilöillä, joilla on fonologisia vaikeuksia, on usein vaikeuksia kaksoiskonsonanteissa. Koska fonologiset vaikeudet ovat
yksi lukihäiriön eli dysleksian taustatekijöistä, niihin lukihäiriön alatyyppeihin,
joihin kytkeytyy fonologisia vaikeuksia, liittyy
usein kaksoiskonsonanttivirheitä.
Lukivaikeus on yleisin oppimisvaikeus. Noin
kuudella prosentilla suomalaisista on lukivaikeus, ja noin kahdella kolmasosalla tuosta
määrästä, lukivaikeuteen kytkeytyy fonologisia vaikeuksia.
Fonologisten taitojen herkkyyskausi on 6-8
vuotta, mutta niillä henkilöillä, joilla
fonologiset taidot kehittyvät heikosti, voi
harjoittelun tarve olla pitkäaikaista. Niillä
lapsilla, joilla tiedetään olevan esimerkiksi
geneettinen lukivaikeusriski (perheessä tai
suvussa lukivaikeutta), fonologisten taitojen
vahvistaminen tulisi aloittaa jo reilusti alle
kouluiässä.

Supersegmentaatioharjoitus
Tehtävää voi edelleen tehostaa ns. supersegmentaatioharjoituksella,
jossa
ensin
sanotaan sana, kuunnellaan, kuinka monta
tavua sanassa on, merkitään tavujen
lukumäärää vastaava määrä pitkiä viivoja
_______ ________ _______. (kynt-ti-lä)
Sen jälkeen erotetaan ensimmäinen tavu,
mikä se on? Ja lasketaan, kuinka monta
äännettä siinä on. Piirretään äänteiden lukumäärää vastaava määrä lyhyitä viivoja
pitkän viivan päälle - - - - - - - Lopuksi kirjoitetaan sana viivoille siten, että
yksi kirjain tulee aina yhden lyhyen viivan
päälle.
Lisäbonuksena
korttisarjassa
on
sen
käyttökelpoisuus myös nimeämisen harjoitteluun. Lisämahdollisuuksia materiaalista saa
irti kun nimeämisen harjoitteluun yhdistetään luokittelua tai keksitään nimetyn
sanan yläkäsite tai muita samaan käsiteryhmään kuuluvia sanoja.
Materiaali soveltuu:
 Lapsille, joilla on fonologisen prosessoinnin vaikeuksia, jotka näkyvät
vaikeuksina hallita äänteen kestoa
 Nimeämisen ja luokittelun välineenä
kaikille, joiden kielellistä kapasiteettia
ja sanavarastoa on tarve kartuttaa
erillisen harjoittelun avulla
Jos olet kiinnostunut näistä korteista,
sinua mahdollisesti kiinnostavat myös
Ellin kortit ja Ellin pöytäkortit
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