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Spørsmålet om barn skal undervises i barnehagen, har skapt mye debatt de siste åra. Denne boka tar opp dette
spørsmålet på en klok måte.
Forfatterne framholder at barnehagen er temaorientert og lekbasert. Den har dermed en annen tradisjon og en
annen måte å skape forutsetninger for barnas utvikling og læring enn den skolen har. Undervisning i
barnehagen kan derfor ikke bety det samme som i skolen. Forfatterne bygger videre på barnehagens
tilnærmingsmåter og tradisjon. De trekker fram syv prinsipper for undervisning i barnehagen:
* introdusere variasjon
* sette innholdet i en ramme
* samordne barnets og barnehagelærerens perspektiv
* hjelpe barnet til å utvikle et ekspansivt språk, utfordre og støtte barnet
* forstå hva det innebærer å ha og utvikle kunnskap
* synliggjøre mønster
Forfatterne viser hvordan disse prinsippene kan bestemme undervisningsformer i barnehagen og fremme at
barn skaper mening. Leseren utfordres til å tenke gjennom sin kommunikasjon og relasjon til barna, blant
annet gjennom en rekke gode eksempler. Boka gir også leserne god hjelp til å utvikle denne relasjonen videre.

Vask deg på henda før du snakker med meg! kr 248,00 Eksplosive barn Sigrun Nygaard Moriggi:
TEGNORDBOKA - se hva jeg sier Stadig flere barn bruker tegn som støtte for å forstå og utvikle språk.
"Tegnordboka" henvender seg til.
BARNEHAGE. Som nasjonalt ressurssenter skal vi bidra til økt kvalitet, engasjement og interesse innenfor
fagområdet kunst, kultur og kreativitet i barnehagen. Er du lærer? Eller jobber du med barn og unge på annen
måte? Tar du din del av ansvaret for å lære unge om nettvett og personvern? Du bestemmer er en nettressurs.
X. Du er no på nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Sider her blir einskildvis skjult etterkvart
som likt dekkjande innhald blir tilgjengeleg på den. Sosial kompetanse er kunnskaper, ferdigheter og
holdninger som gjør det mulig å etablere og vedlikeholde sosiale relasjoner. Den fører til en realistisk
oppfatning. Ny forskning tyder på at man lærer bedre av å skrive for hånd enn med tastatur. (Illustrasjonsfoto:
NicoElNino / Shutterstock / NTB scanpix) 2-tusen vil bidra til å fremme begrepsutviklingen til barn med
norsk tegnspråk som et av sine språk, og til barn som bruker alternativ supplerende kommunikasjon (ASK)
Vis alle studier; Navn Studienavn Samordna opptak Studiepoeng Avdeling Studiested; Akuttsykepleie,
videreutdanning (90 studiepoeng) Akuttsykepleie, videreutdanning. Aldri før har Kommunebarometeret vært
en så omfattende måling som i 2017. Sektorene pleie og omsorg og vann, avløp og renovasjon er til dels
betydelig.

