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Sæt dansk i bevægelse Bettina Lerche Hent PDF Alle børn kan lege, men ikke alle børn kan sidde stille og
lytte længe. Hvis din undervisning understøttes af leg og bevægelse, vil børn elske at lære. Børnene træner
deres faglige kompetencer, og skolen opleves som sjov og succesfuld. Udfordringen kan imidlertid bestå i at
kombinere leg med specifikke læringsmål, så fagligt fokus fastholdes og udvikles. Det er det, Sæt dansk i

bevægelse kan!

Denne bog giver dig konkrete værktøjer og læringslege, så du kan komme i gang i morgen. Den indeholder
34 sjove udeaktiviteter, alle med danskfaglige læringsmål, samt 6 udeskoledage med hvert sit danskfaglige
fokus. Når du tager afsæt i bogen, vil eleverne opleve bevægelse og leg som bærende elementer til at opnå

større faglighed.

Bogen henvender sig til lærere, pædagoger, studerende og andre undervisere, som søger inspiration til
understøttende undervisning uden for klasserummet - for eksempel i skolegården, idrætssalen, nærmiljøet

eller naturen. Sæt dansk i bevægelse er primært rettet mod undervisere i 0.-2. klasse i dansk, men udskifter du
bogens læringsmål med dine egne, kan den nemt anvendes i alle fag og til alle elever, der kan lide at lege,

mens de lærer.

På bogens hjemmeside www.dafolo.dk/sætdanskibevægelse kan du finde en lang række danskfaglige
læringsmaterialer til brug i bogens aktiviteter.
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