Pressemeddelelse
Masser af inspiration til billige og sjove
lege- og læringsaktiviteter
Meningsfulde pædagogiske aktiviteter behøver ikke at være dyre eller
tidskrævende. Bogen Den lille røde kuffert indeholder alt, hvad man skal
bruge for at skabe lærerige og sjove aktiviteter for børn.
I en travl hverdag kan det være svært at finde tiden til at opfinde nye, sjove og pædagogiske lege
i børnehaven eller sfo’en. Den lille røde kuffert er en lege- og læringsbog med 31 aktiviteter,
der både er billige og enkle at sætte i værk. Bogen bygger på, at det skal være meningsfuldt for
børnene at være i institution.
Med et minimalt budget kan pædagoger finde masser af inspiration til aktiviteter som:
•
•
•
•
•
•
•

mini-OL
sneglevæddeløb
byskattejagt
teselskab
fredagsfilm og -kage
valgdag
og meget mere.

Hver aktivitet er udførligt beskrevet med fremgangsmåde, aldersgruppe, materialer og hvorfor,
den er vigtig i den daglige, pædagogiske praksis. Hertil kommer et kopiark med læringsmål for
hver aktivitet, lige til at kopiere og med plads til at skrive egne erfaringer ind.
Den lille røde kuffert gør det nemmere at udføre praktisk pædagogisk arbejde, så det er både
billigt og sjovt.
Christiane Pedersen er pædagog og var i 1971-2012 leder af børnehave og fritidshjem
Læssøegården i København. Naja Pedersen er cand.mag. i Moderne litteratur og
litteraturformidling samt kunsthistorie. Sammen har de også skrevet bogen ’Jeg savner min
pølsevogn, mit værtshus og min mor’, der udkom i 2015.
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På www.frydenlund.dk/pressemateriale kan du downloade pressemeddelelse og bogens forside samt læse mere om forfatteren.
For yderligere oplysninger eller kontakt med forfatteren er du velkommen til at kontakte Malou Andersen. Information ses nedenfor.
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