
Kunst, kultur og kreativitet
Hent bøger PDF

Kunst, kultur og kreativitet Hent PDF Forlaget skriver: Ønsker du inspirasjon til hvordan du kan integrere
arbeid med bildebok, musikk, fiksjon og rollelek, tegning og tredimensjonal form og digitale uttrykksmidler i
prosjektbasert arbeid i barnehagen? Ønsker du å forstå hva som karakteriserer skapende kunstfaglig arbeid?
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med kunstfagene drama, forming, musikk og litteratur. Det kunstfaglige området blir presentert fag for fag fra
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synliggjort. Boken vil være aktuell gjennom alle tre studieår i barnehagelærerutdanningen, og den egner seg
også som inspirasjon og studiemateriale i barnehagen. Kari Bakke er tidligere høgskolelektor i forming ved
barnehagelærerutdanningen, Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon, Høgskolen i Bergen. Cathrine
Jenssen er rådgiver ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Aud Berggraf Sæbø er professor

emerita i drama ved Universitetet i Stavanger.

 

Forlaget skriver: Ønsker du inspirasjon til hvordan du kan integrere
arbeid med bildebok, musikk, fiksjon og rollelek, tegning og
tredimensjonal form og digitale uttrykksmidler i prosjektbasert
arbeid i barnehagen? Ønsker du å forstå hva som karakteriserer

skapende kunstfaglig arbeid? Med denne reviderte utgaven av boken
Kunst, kultur og kreativitet ønsker forfatterne å inspirere alle som er
opptatt av å skape gode barnehager for dagens og fremtidens barn.
Temaet for boken er barnehagens arbeid med kunstfagene drama,
forming, musikk og litteratur. Det kunstfaglige området blir
presentert fag for fag fra ulike ståsted og med ulike stemmer,

samtidig som fellesskapet og mulige forbindelser mellom fagene blir
synliggjort. Boken vil være aktuell gjennom alle tre studieår i

barnehagelærerutdanningen, og den egner seg også som inspirasjon
og studiemateriale i barnehagen. Kari Bakke er tidligere

høgskolelektor i forming ved barnehagelærerutdanningen, Senter for
kunstfag, kultur og kommunikasjon, Høgskolen i Bergen. Cathrine

Jenssen er rådgiver ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i
opplæringen. Aud Berggraf Sæbø er professor emerita i drama ved

Universitetet i Stavanger.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Kunst, kultur og kreativitet&s=dkbooks

