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SOL-systemet er til børn fra 2-9 år med et eller flere sprog. Kapitlerne er farveinddelt, så de passer til TRAS -
og din praksis. I forbindelse med sprogvurderingen fra Familie- og forbrugerministeriet - og din praksis er der

inspiration til det opfølgende, sprogpædagogiske arbejde.

Arbejder du med begynderlæsning, er der idéer til lege med fokus på de sproglige forudsætninger for læsning.
Bogen indeholder over 100 sproglege, som kan udvikles i fælles leg med børnene.

Tilegnelse af ord er ikke nok for at kunne begå sig. Børn har også brug for kommunikationsstrategier. En
vigtig forudsætning for at sprogtilegnelse skal lykkes er, at de voksne har en fælles forståelse for

sprogudvikling. Det er vigtigt, at den voksne sætter ord på både barnets og egne handlinger og er opmærksom
på, at signaler kan aflæses forskelligt - at aflæse andre, sige fra og lære at stikke fingeren i jorden er noget,

der skal læres.

Aktiviteterne i bogen Sprog og leg har fokus på forskellige dele af sproget, børns sproglige behov i planlagte
aktiviteter, inspiration til at arbejde med sproget som en del af de pædagogiske læreplaner og tips til

sproglige aktiviteter i løbet af hverdagen.

SOL systemets aktiviteter har klare mål og fremgangsmåder kort beskrevet, så den voksne kan tilbyde
spændende og værdifulde oplevelser med sproget med hjælp fra ting i hverdagen og masser af god fantasi.

 

Forlaget skriver: Sprogvurdering - og hvad så? Opslagsbog med
lege, aktiviteter og tips til pædagogisk praksis.

SOL-systemet er til børn fra 2-9 år med et eller flere sprog.
Kapitlerne er farveinddelt, så de passer til TRAS - og din praksis. I

forbindelse med sprogvurderingen fra Familie- og
forbrugerministeriet - og din praksis er der inspiration til det

opfølgende, sprogpædagogiske arbejde.

Arbejder du med begynderlæsning, er der idéer til lege med fokus på
de sproglige forudsætninger for læsning. Bogen indeholder over 100

sproglege, som kan udvikles i fælles leg med børnene.

Tilegnelse af ord er ikke nok for at kunne begå sig. Børn har også
brug for kommunikationsstrategier. En vigtig forudsætning for at
sprogtilegnelse skal lykkes er, at de voksne har en fælles forståelse
for sprogudvikling. Det er vigtigt, at den voksne sætter ord på både
barnets og egne handlinger og er opmærksom på, at signaler kan
aflæses forskelligt - at aflæse andre, sige fra og lære at stikke

fingeren i jorden er noget, der skal læres.

Aktiviteterne i bogen Sprog og leg har fokus på forskellige dele af



sproget, børns sproglige behov i planlagte aktiviteter, inspiration til
at arbejde med sproget som en del af de pædagogiske læreplaner og

tips til sproglige aktiviteter i løbet af hverdagen.

SOL systemets aktiviteter har klare mål og fremgangsmåder kort
beskrevet, så den voksne kan tilbyde spændende og værdifulde

oplevelser med sproget med hjælp fra ting i hverdagen og masser af
god fantasi.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Sprog og leg&s=dkbooks

