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Hvordan kan hjerneforskningen berige den pædagogiske erfaring og de metoder, som vi allerede har og
bygger på? Og hvad kan vi med fordel vide om børns (og vores egne) hjerner, så vi kan gå lidt smartere til de
hverdagssituationer, der nogle gange driller? Disse spørgsmål bliver udforsket i Hjernesmart pædagogik, som
på letforståelig vis omsætter hjerneforskning til praktisk pædagogik. Bogen giver en indføring i hjernens
spilleregler for alle, der indgår i relationer med børn og unge i hverdagen, og den præsenterer samtidig en
række konkrete værktøjer, sange og lege til at stimulere børns læring, empati, indre ro og selvkontrol og
derved styrke deres hjerner. Bogen er bygget op som en rejse til fem destinationer i hjernen med masser af
eksempler og konkrete redskaber, som inspirerer læseren til at bygge bro til egne erfaringer og gå nye veje i
samspillet med børn. Bogen henvender sig til fagprofessionelle i dagligt samspil med børn i alderen 3 til 16 år.
Forældre og andre interesserede kan også læse med. På www.hjernesmart.dk finder du videoklip, sange og
øvelser fra bogen – klar til brug i din pædagogiske praksis.
Bogs ISBN er 9788771592474, køb den her Jeg deltog i morges i Go’ Morgen Danmarks indslag om
teeenagere og søvn. Du kan her se det knapt 10 minutter lange indslag, hvor også to elever fra Nørre. Den
kaldes for amygdala, og den spiller flere. fl.
dk kan du udforske hjernens spilleregler, og hvad de betyder for ledelse, læring. På hjernesmart. Få ny
inspiration til dit arbejde eller dine studier. Bogs ISBN er 9788771592474, køb den her Jeg deltog i morges i

Go’ Morgen Danmarks indslag om teeenagere og søvn. Uddannelsesinstitutioner, kommuner m.
Hjernesmart: Hvordan gør du hjernen til en medspiller i hverdagen. Grundkursus i kognitiv metode Cirka
15-20 procent af alle unge viser tegn på, at de mistrives. Hvis du fortsætter med at bruge dette websted, vil vi
antage, at du er. gør i disse år en stor. På hjernesmart. Vi bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste
oplevelse på vores hjemmeside. Læs videre Hjernesmarte børn - styrk dit barns hjerne for livet (og bliv selv
klogere).

