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Rundt omkring indeholder masser af farverige forslag til kreative aktiviteter med de 4-10-årige børn. Bogen
handler om at være nysgerrig. At summe rundt og se verden fra mange forskellige vinkler: oppe, nede, under,
over, ude, inde - alle vegne. Emnernes mange indfaldsvinkler giver mulighed for, at alle børn bliver fanget af
noget, som vækker fantasi, glæde og motivation til at lære endnu mere. Det højner både kreativiteten og

lærelysten og sætter rammerne for et godt læringsmiljø.

Rundt omkring er fyldt med gode ideer til emneforløb for de 4-10-årige børn. Her kan hentes inspiration til
forløb, der kan bruges helt bogstaveligt, plukkes i eller anvendes på læserens egen måde.

Eksempler på nogle af emnerne i bogen:
Lande: Danmark og Italien

Jungledyr
Fabeldyr
Sommer
Sort teater

Alle ideer er afprøvet med børn i forskellige aldre. Bogens illustrationer er lavet af børn i alderen 4-10 år.
Find inspiration og ekstra materiale på bogens hjemmeside
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