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BESKRIVNING

Metafon är en strukturerad terapimetod för barn med fonologiska problem. Syftet är att hjälpa barnet att
utveckla sin förmåga att uppfatta språkljud och att förstå hur dessa är organiserade. Metoden ökar barnets
språkliga medvetenhet vilket även är till nytta vid läsinlärningen.Metafon tar tillvara teorierna om barns
språkutveckling, språktillägnande och inlärning och gör teorierna praktiskt användbara i arbetet med barn,
som har fonologiska problem. Metoden har ursprungligen utarbetats för engelskspråkiga barn och har
använts i Storbritannien under många år vid behandling av dysfonologiska barn. Även i Sverige har
Metafon rönt stort intresse och tillämpas sedan flera år tillbaka med goda resultat av logopeder, tal- och
specialpedagoger. Metoden har också introducerats i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Metafon helt
set består av  Manual Beskriver metoden steg för steg och hur man använder materialet. Metafonbilderna
på cdVarje förenklingsprocess representeras av en symbol/referensbild och i bildmaterialet finns 14 olika
symbol/referensbilder. Terapin inleds på en icke-språklig nivå och bilderna används som symboler för den
process man tränar. 58 olika bilder finns som kan bilda minimala par. På senare nivåer i terapin använder
man sig av minimala par och Metafonbilderna har minimala par för de vanligaste processerna.Cd:n
innehåller också 70 olika kontrollbilder som används för att kontrollera effekten av terapin tillsammans
med ett testformulär som finns att kopiera i manualen. Kontrollbilderna kan med fördel kopieras på fyra
olikfärgade blad så man får flera kort med samma ord. Processanalysblankett (Testblankett) - 10 st: Med
Nya Fonemtestet - långa versionen som underlag sammanställer man barnets förenklingsprocesser och får
en god överblick över vilka fonematiska förenklingar barnet gör. Processanalysblanketten utgår från en
genomgång av Nya Fonemtestet - långa versionen. Uppgifterna på Fonemtest-blanketten förs över till
Metafon processanalysblankett.Metafon är avsettatt installeras i en dator med MicrosoftWindows TM
98/2000/NT/MP/XP/Vista/Windows 7.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Helt set | GuLa Design

Set med body i trikå och byxa i plysch.Storlek 68Tvätt 40 gr...

Metafon - helt set - - Britt Hellqvist - böcker (9789144069753 ...

Transportsystemet skall helt läggas om. Fungerande flygtransporter skall helst inte få finnas eftersom de är
klimatsyndare.

Change default programs in Windows 10 - support.microsoft.com

De tre bollarna i setet är gjorda av olika material: av trä, gräs och rotting. ... De helt ätbara bollarna är
inbjudande att busa med och gnaga på.
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