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Nie ma jeszcze oceny

Cena sprzeda?y 76,05 z?
Cena sprzeda?y z rabatem 76,05 z?
Rabat -8,45 z?
My?lenie przez analogi? pozwala odszuka? odpowiadaj?ce sobie
w?a?ciwo?ci dla ró?nych cech, rzeczy, sytuacji, procesów itp.
Umo?liwia rozwi?zywanie problemów poprzez przeniesienie wiedzy
z jednej sytuacji na drug?.
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Analogie Atematyczne
My?lenie przez analogi? pozwala odszuka? odpowiadaj?ce sobie w?a?ciwo?ci dla ró?nych cech, rzeczy, sytuacji, procesów itp. Umo?liwia
rozwi?zywanie problemów poprzez przeniesienie wiedzy z jednej sytuacji na drug?.
Rozumowanie przez analogi? polega na dostrze?eniu regu?y i wykorzystaniu jej do rozwi?zania innych zada? w nowych sytuacjach.
?wiczenie my?lenia przez analogi? jest wa?nym etapem nauki i rozwoju intelektualnego. Brak tej umiej?tno?ci utrudnia uczenie si? nowych
umiej?tno?ci, tak?e j?zykowych..
?wiczenia „Analogie” przeznaczone s? zarówno dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, jak i dla dzieci zdrowych, w celu stymulacji
kszta?towania funkcji poznawczych.
Zadania zawarte w kartach ?wicze? mo?na wykorzystywa? do codziennej pracy w gabinetach logopedycznych i terapeutycznych oraz w
przedszkolach i szko?ach. Rozwijaj? one u dzieci takie umiej?tno?ci, jak:
- odkrywanie i wykorzystywanie regu?,
- werbalizowanie regu?,
- odnajdywanie relacji i ró?nic,
- dokonywanie analizy.
Karty ?wicze? zosta?y podzielone wed?ug zastosowanych regu? oraz stopnia ich trudno?ci. Dla ka?dej analogii przygotowano kilka ?wicze?,
aby dziecko mog?o przyswoi? dan? regu?? i przenie?? j? na inne zadania, a w konsekwencji samodzielnie odszukiwa? kolejne prawid?owo?ci.
Nawet je?li dziecku nie uda si? rozwi?za? pierwszego problemu, kolejnych kilka kart, wykorzystuj?cych t? sam? regu?? pozwoli na jej
opanowanie i do?wiadczenie pozytywnych emocji poprzez samodzielne wykonanie ?wiczenia.
Karty zosta?y przygotowane w taki sposób, by dziecko mog?o do?o?y? „ruchomy” obrazek w odpowiednie okienko. Do ka?dej analogii dziecko
ma za zadanie wybra? jedno z pi?ciu przedstawionych rozwi?za?, w?ród których tylko jedno jest prawid?owe. Przy pierwszej analogii terapeuta
pyta dziecko pokazuj?c na puste okienko: „Co tu pasuje?” Wszystkie analogie opieraj? si? na zasadzie: „Je?li A, to B”, np. „je?li czerwony mi?
zamienia si? w ?ó?tego misia, to czerwone auto zamieni si? w ?ó?te auto”. W powy?szym przyk?adzie dziecko ma za zadanie u?wiadomi?
sobie regu??. Mówi?ce dzieci nale?y zach?ca? do werbalizowania regu?. Osoby z zaburzeniami komunikacji j?zykowej po wykonaniu zadania
powinny us?ysze? wypowiedzian? przez doros?ego zasad?.
Zawarto?? zestawu
- 67 kart kartonowych kolorowych dwustronnie foliowanych
- instrukcj? z odpowiedziami
- tekturowe opakowanie
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