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Billedkunstner og lærer Bodil Havskov Jensen har i en menneskealder beskæftiget sig med det lille barns
symboldannelse ud fra dets tegninger og billeder. Nu efterlyser hun en ny æstetik og åbenhed i opdragelsen og
oplæringen. Hendes pointe er, at vi skal være åbne over for småbørnenes udtryksformer og ikke begrænse
deres indtryk af verden via vores egne fordomme om verden og vores skrappe regler om tegn og sprog. Bodil
Havskov Jensen sætter sin viden og tolkninger sammen i denne bog. Med udgangspunkt i kybernetikken
sætter hun dermed pædagogikken i et helt nyt perspektiv, hvor man via et helhedssyn på undervisning og
læring er opmærksom på alle barnets udviklingsniveauer. Bogen fokuserer på forholdet mellem barnets
tænkning i billeder og indlæring af skriftsprogets tegn og regler. Bodil Havskov Jensen belyser teorien med
analyse af konkrete børnetegninger og inddrager også teorier, der betragter integrationen mellem natur og
kultur. Børn i førskolealderen og i grundskolen er i centrum, fordi det er i denne periode, at de medfødte
skabende potentialer integreres med det analytiske. Bogen beskæftiger sig bl.a. med: • menneskets natur og
medfødte dispositioner • småbørns begyndende symboldannelse • kybernetikkens revolutionerende opdagelser
• forskning i spædbarnets udvikling, bl.a. Gregory Bateson og Daniel Stern. Bodil Havskov Jensen har mange
års erfaring som billedkunstner og lærer i grundskolen.
Hun er lic.pæd. fra 1983 på en afhandling om børns billeder.

9788771182224 fra forlaget Frydenlund. hårdtarbejdende karrieremenneske og husmor midt i en travl verden
med alt hvad der sig hører. juni 2017 lancerer Bog & idé projektet Læseglæde i Børnehøjde. Jødekager: 200
g blødt smør 85 g sukker 250 g mel Sammenpisket æg til. Download Nyt fra Ørnens Verden i PDF. SFOén
nytænkes løbende, så det bliver en verden i børnehøjde,. ,. Modige frontkæmpere i det globale Syd;
03/09/2011 · Karen Klarbæk Velkommen i mit kreative og tankefulde univers - Jeg deler gerne ud af ideerne,
også det jeg skaber på mit arbejde. Børnearbejde.
I gamle dage plukkede børnene blomster og legede tagfat. Jeps,. Christine Antorini mødte børnene i
børnehøjde,. Vi var vilde med Taman Negara. act KATASTROFE er et nyt undervisningsmateriale fra Røde
Kors, der handler om store og små katastrofer ude i verden og hjemme i Danmark 24/05/2010 · Karen
Klarbæk Velkommen i mit kreative og tankefulde univers - Jeg deler gerne ud af ideerne, også det jeg skaber
på mit arbejde. D er findes mere end 168 millioner børnearbejdere i verden. 9788771182224 fra forlaget
Frydenlund. Det er verdens bedste - og til tider hektiske - liv. Var omgivet af frodig og uspoleret natur.
Se flotte og sjove fotos fra hele verden. Deltag i et projekt, hvor elever i indskolingen får kontakt til
jævnaldrende elever på skoler i Tanzania, Rwanda eller Laos og udveksler breve, tegninger, sange og. Vi er
stolte over at være grundlægger af denne.

