Känn, förstå och lär!
Taktila spel och lärmaterial för barn med synnedsättning i åldern 3–10 år

Pedagogiska lärmaterial för barn och elever med synnedsättning eller blindhet framtagna
av Bogusław Marek för Hungry fingers, Polen, www.hungryfingers.com. Materialen är
översatt till svenska.

Lärmaterialen hjälper barn med synnedsättning eller blindhet att förstå svåra begrepp
som bygger på visuella upplevelser och rumsliga relationer. Förståelsen är nödvändig för
att kunna läsa och förstå taktila bilder.

”Det är barn som ger inspiration
för att upptäcka nya sätt att nå en
spännande värld fri från genvägar
och illusioner av visuell perception.”

Förhållandet mellan objekt och avbilden av
objekt, symmetri, rotation och perspektiv
är bara några av de begrepp som tränas och
förklaras med hjälp av materialen.

Det är högsta möjliga kvalitet på alla lärmaterialen som är gjorda i trä. De taktila
illustrationerna produceras med ”termografi”.
Linjer, strukturer, diagram, kartor och ritningar som produceras med denna metod är klara,
skarpa och lätta att läsa, även för mindre
känsliga fingertoppar.

Enbart linjer och texturer är inte tillräckligt
för att tolka bilder och tydliggör inte de olika
dimensionerna som en bild visar. En bild representerar tredimensionella objekt i tvådimensionell form. Modellerna visar på sambandet mellan de två.

Bogusław Marek

Känn, förstå och lär består av 4 delar:
Formlådan, Fleximan, Frågesportbräde
och Nallesaga.

Formlådan
Formlådan är ett pedagogiskt hjälpmedel som
hjälper barnet att förstå relationen mellan
tredimensionella modeller och tvådimensionella bilder.
Formlådan omvandlar på ett enkelt sätt, modeller av
olika föremål till taktila konturer. Det hjälper barnet med
synnedsättning att förstå vad som händer när ett tredimensionellt föremål avbildas på ett platt papper.
I materialet ingår en trälåda med sex olika lock samt
modeller av sex olika möbler som passar in i trälocken.
Modellerna stoppas ner i öppningen i lådan och därmed
visas de taktila konturerna av ett bord, en stol, en säng,
ett skrivbord, en byrå och ett kylskåp.
För att underlätta förståelsen är det viktigt att barnet
bekantar sig med möblerna i full storlek innan man använder modellerna.
Formlådan innehåller sex modeller, sex lock och en låda.
Alla delarna är gjorda i trä. Instruktionshäfte med taktila
bilder medföljer.
Best.nr 12230

Fleximan
Fleximan har utvecklats för att hjälpa barn med
synnedsättning att förbättra förståelsen för hur
människokroppen ser ut när den utför
olika rörelser.
Taktila bilder utgör ett av de svåraste inlärningsområdena för barn med svår synnedsättning eller blindhet.
Tvådimensionella bilder av föremål eller människor ser
inte ut eller känns som de verkliga föremålen eller
människorna. Därför är det viktigt att barnet förstår
själva begreppet ”bild” innan barnet börjar undersöka
taktila bilder.
De taktila överläggen som medföljer Fleximan kan hjälpa
barnet att förstå förhållandet mellan den verkliga kroppen och en bild av en kropp/människa. Fleximan fungerar
då som ett mellanled mellan den tredimensionella människokroppen och den tvådimensionella. Den magnetiska
streckgubben ”Fleximan” kan göra en mängd olika
rörelser som visar kroppens rörelser.
Med Fleximans hjälp kan man förklara olika rumsliga
relationer och begrepp såsom framför–bakom, höger–
vänster och mycket mera.

Använd gärna Fleximan tillsammans med boken ”Taktila
bilder: lekar och spel” som ingår i läromedlet Frågesportbräde.
Best.nr 12231

Frågesportbräde
Frågesportbräde är ett spel för språkutveckling,
orientering och mobility.
Frågesportbrädet är avsett för frågesport och tillgängligt
för elev med synnedsättning/blindhet. Trots att instruktionerna kan verka lite komplicerade i början så ger
brädan flera timmars underhållning för både seende och
elever med synnedsättning i alla åldrar.
Frågesportbrädan är ett spännande alternativ till
papper- och penna-aktiviteter som används i de
flesta skolor. Läromedlet innehåller:
• Ett spelbräde av trä med nio fack arrangerade i rader
(tre gånger tre) där svaren ska placeras.
• En bassats med nio frågebrickor av trä numrerade på
punktskrift.
• En extra sats med nio frågebrickor numrerade med
punktskrift.
• En bok med taktila spel som specialkonstruerats för
att passa till Frågesportbrädet.
• Instruktioner och uppgifter som tillhör boken. Både på
svartskrift och på punktskrift
• Till övningarna 8–12 är frågorna på svenska
och svaren på engelska.
• Används gärna tillsammans med Fleximan.
Best.nr 12232

Bokens titel är...
Övningar och aktiviteter som förenklar
förståelsen av kroppsdelar och rumsliga
förhållanden.
Boken om nallebjörnen är en övning i att förstå taktila
bilder. Vartefter berättelsen går framåt framträder en bild
av en nallebjörn – med en kroppsdel i taget. Detta ger
barnet möjlighet att utforska varje kroppsdel för sig och
sedan se hur delarna passar ihop.
Om barnet samtidigt jämför med en riktig nallebjörn ger
bilderna en rolig stegvis introduktion till det mystiska
förhållandet mellan tredimensionella föremål och tvådimensionella bilder.
Det är viktigt att du inte i förväg avslöjar för barnet vad
berättelsen handlar om.
Innehåll:
• En sagobok där man ska lyssna och känna.
Boken har både engelsk text och svensk text.
• Instruktionshäftet som medföljer ger dig förslag på hur
du kan introducera boken och hur du kan utveckla ditt
barns förståelse för taktila bilder.
• Delarna till nallebjörnen i trä med magnet under.
• Magnetplatta att fästa trädelarna på, för enkel och
överskådlig hantering.
• En taktil svällpappersbild av nallebjörnen
• En tygpåse för förvaring
Best.nr 12233

Materialen kostar 150:– (188:–)/del

Beställ direkt från Butiken på www.spsm.se eller
order@spsm.se • Tel 020-23 23 00 • Fax 090-13 75 30

