Pressemeddelelse
Ny bog er et uundværligt arbejdsredskab for
alle, der arbejder kreativt med børn
Kreativitet er en vigtig del af børns udvikling. Det er her, de indre forestillinger og idéer sættes på en ydre form. Fra indtryk til
udtryk giver inspiration til pædagoger og lærere, der vil arbejde
kreativt med med børn i børnehaven, sfo og indskolingen.
Ligesom andre sprog skal billedsprog læres. Her er det vigtigt, at der er en voksen, der
fortæller og viser børnene, hvordan man kan gøre, hvorefter børnene selv kan prøve at
skabe deres egne billeder.
Fra indtryk til udtryk – billedsprog og traditioner for børn er opdelt i tre dele. Første
del omhandler den teoretiske baggrund for værkstedsarbejdet, hvor anden og tredje del
er praksisorienterede og beskriver aktiviteter, som man kan bruge i daginstitutionen,
sfo’en eller indskolingen.
Bogen kombinerer kundskaben med andre aktiviteter, f.eks. hvordan man kan tegne
træer, insekter og fugle i forbindelse med en skovtur – enten ude midt i det hele eller
efter hukommelsen, når man er hjemme igen.
Forfatteren har i teoridelen lagt ekstra vægt på de nye styrkede læreplaner fra hhv.
2008 (for daginstitutioner) og 2017 (for børnehaveklasser). Fokus i anden del er
billedsprog i praksis, mens tredje del sætter fokus på årets traditioner og mulige
billedkunstprojekter. Bogens enkle opbygning gør, at selv de pædagoger og lærere, der
ikke kender til billedsprog, får redskaber til at komme i gang.
Fra indtryk til udtryk er skrevet til både studerende og færdiguddannede pædagoger
og lærere. Bogen kan benyttes som et arbejdsredskab i en travl hverdag, ligesom både
teori og praksis kan bruges på pædagog- og læreruddannelserne.
Merete Zoffmann er pædagog med overbygning i børne- og ungdomskultur. Hun har
været lektor ved Frøbelseminariet (i dag Københavns Professionshøjskole) og har
mange års erfaring som kulturlærer i værkstedsfag.
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