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Ideoita kuvallisten kommunikointisanastojen harjoitteluun
Muistipeli
Maistiaiset
Kuka - tekee - mitä?
Vastakohtaisuudet ja yhteen liittyvät asiat
Kuvasuunnistus
Toimintaohjeet
Tarrakuvakansio

Tähän on koottu muutamia esimerkkejä keinoista, joilla kommunikointikuvaston sanastoa voi tehdä tutuksi
pelien ja muiden toiminnallisten menetelmien avulla.
1) Käytä valmiita kommunikointikuvastojen sanastoja ja tulosta ne kaksin kappalein. Laminoi ja leikkaa
esimerkiksi muistipelikorteiksi
2) Muokkaa kommunikointisanastoja kuvatyökalussa ennen tulostamista niin saat peleihin ja
harjoituksiin sopivia kuvakortteja. Vähennä asetuksista ruutujen määrää/sivu, niin saat pelejä
varten suuremmat kuvakortit.
3) Tulosta kuvat värilliselle, hieman paksummalle paperille, niin kuvat eivät kuulla paperin läpi.
Tarvittaessa laminoi ja leikkaa kuvakorteiksi.

Ideat on toteutettu yhteistyössä puheterapeutti Anne Palmrothin kanssa.

Muista myös 100 kuvakommunikointi-ideaa, jotka löytyvät osoitteesta
www.papunet.net/materiaalia/kuvakommunikointi-ideat
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Muistipeli

KUVA: Samaa aihetta esittävät kuvakortit (vas.) TAI asia ja siihen liittyvä tekeminen (oik.)
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Maistiaiset

Leikkaa kuvat ja liimaa esimerkiksi arpakuution päälle.
Maistiaisista voi tehdä kuvallisen lottoalustan, ja
konkreettiset maistiaiset voi piilottaa paperimukin alle
tarjottimen päälle. Kun vastinpari löytyy, maistiaisen saa
syödä ja lottoalustaan lisätä pelimerkin.
Kuvat voi asetella myös rulettipohjaan.
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Lauseharjoituksia (kuka - tekee - mitä)

Asettele samaan sanaluokkaan kuuluvat kuvakortit
pinoiksi, kuvapuolet alaspäin. Sekoita kortit ja käännä
ne järjestyksessä. Tuloksena saat asiallisia, paikkansa
pitäviä lauseita tai hullunkurisia lauseita.
Voit myös asetella kaikki kortit samanaikaisesti esille
(kuvapuoli ylöspäin), jolloin tehtävänä on koota niistä
ainoastaan paikkansa pitäviä lauseita.
Lauseenjäsenet voi merkitä eri väreillä, voit myös
tulostaa kuvat värilliselle taustapaperille.

Kysymyssanoja esittävien kuvien merkitysten
harjoittelemiseksi voi myös koota lauseita, jotka sopivat
ko. kysymyssanaan. Asettele kaikki kysymyssanat
valkoiselle aluspaperille. Kokoa eri sanaryhmiä esittävät
kuvapinot erikseen. Tehtävänä on jatkaa kysymyssanalla
alkavaa lausetta sopivilla kuvakorteilla.

Vaihtoehtoisesti kysymyssanat voi asettaa pöydälle esim. järjestyksessä: kuka - mitä tekee - missä - milloin.
Tällöin tehtävänä on tunnistaa sanakorteista eri lauseenjäseniä (sanaluokkia) eli asettaa sanat oikeaan
kohtaan lausetta. Tehtävää voi helpottaa niputtamalla eri lauseenjäsenet eri pinoihin vastaavan
kysymyssanan kohdalle.
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Yhteen liittyvien asioiden tai vastakohtien yhdistämistä
Erilaisten ongintatehtävien kautta voi vastaavasti harjoitella lauseen rakentamista, yhteen kuuluvia ja
vastakohtia esittäviä asioita.
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Kuvasuunnistus

Kokoa paperille suunnistusreitti kuvilla. Laita kuvat siinä järjestyksessä, missä asiat lähiympäristöstä tulee
hakea.
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Toimintaohjeita arjen eri toimintoihin

Todellisen tuotteen ja sitä esittävän kuvan yhteyttä voi
harjoitella myös ostoslistan avulla.
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Tarrakuvakansio

Kommunikointikansion voi toteuttaa myös irrotettavilla kuvilla. Kun kansion kuvissa on tarrat, voit
hyödyntää niitä monissa edellä mainituissa tehtävissä. Tällöin kuvien kiinnitysalustana käytetään vaikkapa
kokolattiamattoa tai tarranauhan pätkää (ks. kuva). Kuvat voi myös asettaa apuvälineenä tunnettuun
pelikorttitelineeseen.
Irtokuvakansiosta voi helposti muokata tilannekohtaisia keskustelutauluja. Ohjaaja voi esimerkiksi valita
valokuvan jostakin tapahtumasta ja koota yhdelle kansion sivulle kuvia, joiden avulla tapahtumasta voi
kertoa.

