Luduksen laatuleima tuotteillemme:

Värikuutiot ja tehtävät

Tehtäviä voi ohjata ja jakaa pienempiin
osatehtäviin kysymyksillä, kuten:




111171

111170

Mikä?
Värikuutiot ja tehtävät ovat klassisia avaruudellisen hahmottamisen harjaannuttamistehtäviä.
Miksi?
Avaruudellisen hahmottamisen kehittymisen
herkkyyskausi on alle kouluiässä, mutta
myöhemmälläkin
harjoittelulla
voi
olla
huomattavaakin merkitystä erityisesti niillä
henkilöillä, joilla on avaruudelliseen hahmottamiseen liittyviä erityisvaikeuksia joko
kehityksellisistä tai hankituista, esimerkiksi
sairauden aiheuttamista, syistä.
Avaruudellisen hahmottamisen taidot ovat
hyvin tärkeitä monien kognitiivisten ja erityisesti motoristen taitojen kehittymiselle.
Avaruudellisten taitojen harjaannuttaminen
niillä henkilöillä, joilla ne luontaisesti eivät
kehity tai ovat vamman tai sairauden vuoksi
heikentyneet, on tärkeää.
Avaruudellisen
hahmottamisen
harjaannuttamisen keskiössä ovat erilaiset mallin
mukaan toteutettavat piirustus- tai rakentelutehtävät. Vaikeusastetta tehtävään tuovat
mm. ulotteisuuden lisääntyminen, mallin ja
tuotoksen
mittakaavaerot
sekä
kuvion
monimutkaisuus. Harjaantumisen kannalta
oleellisessa roolissa on toiminnanohjauksen
aktivoituminen tehtävissä.
Värikuutiot ja tehtävät on laadukas ja
monipuolinen väline. Valmistusmateriaalit
ovat hyvät (puu tai uusiomassa). Tehtävien
kuvat ovat selkeitä ja tehtäväkorteissa olevat
sanalliset ohjeet (englanninkieliset) aktivoivat
toiminnanohjausta.
On erittäin tärkeää, että sanallisia ohjeita
hyödynnetään ja luodaan lisää kaikkiin
tehtäviin.

Minkävärisiä kuutioita tarvitset tämän
kuvion rakentamiseen?
Miten
monta
(sinistä)
kuutiota
tarvitset
tämän
kuvion
rakentamiseen?
Mistä tämä rakennelma kannattaa
aloittaa?

Jokaiseen tehtävään kannattaa käyttää
kunnolla aikaa. Tehtävät on hyvä sanallistaa
ja suunnitella, sen jälkeen rakentaa ja lopuksi
yrittää rakentaa kuvio uudelleen ilman
mallikuvaa.
Näin
toteutettuna
saadaan
menetelmästä erittäin hyvä ja toimiva
avaruudellisen hahmottamisen harjaannuttamisväline.
Sokkotehtävät
Lisäpotkua toiminnanohjaukselle saadaan
sokkotehtävästä, jossa näköesteen toisella
puolella olevalla henkilöllä on kortti ja toisella
palikat ja kortin haltija yrittää sanallisesti
selittää toiselle, miten rakennetaan ja hän
vastaavasti pyrkii toimimaan mahdollisimman
tarkkaan
ohjeiden
mukaisesti.
Lopuksi
tarkistetaan lopputulos ja vaihdetaan rooleja.
Konkreettiset mallit
Mikäli tehtävät etenevät liian nopeasti ja
helppoja rakennelmia on liian vähän, voi
palikoita käyttää myös konkreettisena mallina
tai ottaa useammasta mallista valokuvia, joita
voi myöhemmin käyttää lisämalleina.
Materiaali soveltuu:
 Kaikille rakentelusta kiinnostuneille
 Lapsille
ja
nuorille,
joilla
on
kehityksellisistä
syistä
aiheutuvia
avaruudellisen hahmottamisen vaikeuksia
 Aikuisille, joilla on sairauden tai
vamman aiheuttamista syistä avaruudellisen hahmottamisen vaikeuksia
Värikuutiot valikoimassamme:
111171 RE-WOOD®:ia 150 kpl
ja ohjevihko kangaspussissa

€ 19,80

111170 Puuta 100 kpl ja kortit € 36,33
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