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Drama i barnehagen gir en solid innføring i dramafagets teori og praksis, relatert til arbeid i barnehagen og de
første trinn i grunnskolen.
Forfatteren presenterer dramafagets muligheter med utgangspunkt i barnets dramatiske lek, det lekende og
skapende mennesket. Dramafagets ulike sjangre, metoder og teknikker kommer til konkret uttrykk i praktiske
undervisningsopplegg for ulike aldersgrupper. I denne tredje utgaven inngår også nye tekster som gir
inspirasjon til det praktiske dramaarbeidet i barnehagen og grunnskolens første trinn.
Med fokus på dramafagets egenart og barnets utvikling, begrunner forfatteren hvorfor faget bør være sentralt i
barnehage og skole og viser hvordan drama kan berike og stimulere det enkelte barns individuelle og sosiale
utvikling.

Boka formidler kunnskap om ulike dramatiske uttrykksformer, metoder og teknikker og gir veiledning i
hvordan drama kan gi barna estetiske opplevelser og erfaringer som del av deres allsidige og helhetlige
utvikling.

Denne tredje utgaven er oppdatert i forhold til nye ramme- og læreplaner for barnehage og skole. Nye tekster
er tatt inn og konkretisert i praktiske undervisningsopplegg, bl.
a. med tanke på det flerkulturelle aspektet i barnehage og skole.
Drama i Barnehagen retter seg primært mot studenter i førskolelærerutdanningen og mot lærere og
førskolelærere som arbeider med barn i barnehagealder og i grunnskolens første trinn.
”Drama er et estetisk fag; et kunstfag med forankring i teaterkunsten. Estetisk fag er sansbare, det vil si at det
gir oss mulighet til å oppleve å uttrykke oss. Lek = drama= lek For oss er dramapedagogikkens viktigste
oppgave å stimulere barns spontane symbolske lek. Vi bruker dramafagets virkemidler i hverdagen for å. Kjøp
'Drama i barnehagen' av Aud Berggraf Sæbø fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater
tilgjengelige: Heftet 9788215017082 Drama med utgangspunkt i eventyr. eller simpelthen for å gi dem
kunsteriske opplevelser. Forskning viser at teater for barna i barnehagen, av. Drama i barnehagen gir en solid
innføring i dramafagets teori og praksis, relatert til arbeid i barnehagen og de første trinn i grunnskolen.
Drama- og teaterpedagogene skal stimulere utvikling og kompetanseheving innen drama- og teaterfeltet. Vi
arrangerer årlige kompetansehevende. 1 Bachelorgradsoppgave Drama i barnehagen. Drama in the
kindergarten. Hvordan kan arbeid med drama i barnehagen bidra til barns danning? How can working with
drama in. Barnehagen skal legge grunnlag for livslang læring og aktiv deltakelse i et 10. hendelser i samvær,
lek og strukturerte aktiviteter.
Gjennom læringsprosesser Drama i barnehage (Video) Opphavsmann. NRK; Om denne læringsressursen.
Del/tips; Generell bruk; Versjoner; Ansvarlig redaktør: Øivind Høines. Utgaveansvarlig. Kjøp 'Drama og
skapende prosesser i barnehagen' fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige:
Heftet 9788232102679

