Denne uges fokus på PODD Kommunikation.
Anmode om handling “Gøre noget”
Verber/udsagnsord eller handlingsord, er en vigtig komponent i udviklingen af sprog. Verber giver os mulighed
for at kombinere ord til sætninger. De bærer også meget af betydningen i en sætning.
Nogle verber i PODD kan findes som "forudsigeligt tilknyttet ordforråd" i de forskellige afsnit. Eksempelvis kan du
i afsnittet om mening ('Jeg kan lide det/jeg synes det er”) finde ordet ”tænke/synes” Dette gør det muligt at få
en mere effektiv adgang til nogle verber i kombination med andre ord i den sektion.
Afsnittet med verber/handlingsord kan findes ved at følge den pragmatiske starter "gøre noget" på side 2. Du
bør følge denne starter, hver gang du ønsker at anmode om eller foreslå en handling. F.eks.:
o
o

Når du er ved at hjælpe dit barn til at gå på toilettet, kan du efter at have talt om, hvor I skal hen, måske
sige "gøre noget - bevægelser - gå; Lad os gå derhen”
Når du taler om at gå i butikker, kan du måske sige: ”gør noget - købe; Lad os købe noget chokolade i
butikken”

o

Når du bemærker, at dit barn er træt, kan du sige "gøre noget - bevægelser - ligge (på ryg/ mave); Jeg
tror, du skal ligge og hvile”

o

Når du rydder noget legetøj op, kan du foreslå, "gøre noget - rydde op; Lad os lægge disse tilbage i
kassen”

o

Når du hjælper dit barn med deres fysiske øvelser, kan du måske sige "gøre noget - bevægelser - strække;
Lad os strække dine arme ud”

o

Når du rydder af bordet efter et måltid, kan du måske sige: 'gør noget - sætte; Jeg skal sætte disse
tallerkner i vasken”

o

Før du giver dit barn noget at drikke, kan du måske sige "gøre noget - hente; Jeg henter noget af drikke til
dig nu '.

Bemærk, at mange af de første verber i afsnittet "gøre noget" også betragtes som "kerneord". Kerneord udgør
mere end 80% af de ord, vi bruger i dagligdags samtaler på alle sprog, uanset hvilken alder vi har. Antallet af
kerneord er begrænsede og de bruges i mange forskellige sammenhænge. (Balandin & Iacono, 1999; Banajee
et al., 2003; Stuart & Beukelman, 1997)
Man kan også komme til afsnittet 'gøre noget' ved at gå til 'handlinger' fra kategorisiden (side 7a i en énsidet
PODD- bog). Dette er nyttigt, hvis du vil kombinere ord i din besked ved at tilføje et handlingsord. F.eks.:
o "Jeg vil spørge om noget - Hvad - Gå til kategorier - Handlinger - Gøre; Hvad gjorde du?”
o 'Jeg vil stille et spørgsmål - Hvor - Gå til kategorier - Handlinger - Gå; Hvor skal du hen?”
o 'Jeg kan lide det – dygtig - Gå til kategorier - Handlinger - Bevægelser - Gå; Du er dygtig, at du kan gå
hen til bordet”.

At anmode om handling ”Gøre noget”' er en funktion ved kommunikation, der giver dit barn mulighed for at
fortælle andre, hvordan det ønsker at blive hjulpet i sin dagligdag. Brug denne uge til at blive fortrolig med
dette afsnit ved at modellere nogle af disse kraftfulde ord!
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