
Med himmelen som tak
Hent bøger PDF

Ellen Holst Buaas

Med himmelen som tak Ellen Holst Buaas Hent PDF Forlaget skriver: Med himmelen som tak retter søkelyset
mot lek og skapende virksomhet utendørs. Det estetiske og tverrfaglige perspektivet framheves, og kontakt
med natur og miljø står sentralt. De praktiske eksemplene i boka er hentet fra arbeid med naturmaterialer i
barnehage og skole. Denne 3. utgaven er gjennomarbeidet og oppdatert i henhold til nyere forskning, nye
rammer, lover og forskrifter. Boka har nye praktiske eksempler og nytt bildemateriale. Forfatteren fokuserer
på bærekraftig utvikling og ser på hvordan endringer i klima også får påvirkning på hvilke aktiviteter som
egner seg på forskjellige årstider. Forfatteren presenterer innledningsvis verdisyn og teorier rundt lek, læring
og kreativitet. Boka tar deretter for seg både uteområdet som inspirasjonskilde og verksted og voksenrollen
utendørs. Boka er skrevet for studenter i barnehagelærer- og lærerutdanningen, ansatte i barnehager og skoler

og andre med interesse for barn og uteaktiviteter.
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