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Kan vi stimulera barns matematiska kompetens genom skapande aktiviteter med form och färg? Ja, säger
Camilla Grieg i den här färgglada inspirationsboken, där hon öppnar dörren till matematikens värld genom lek
med form och färg. Skapande förskola - matematik är full av kreativa och praktiska aktiviteter som stimulerar
till matematiska reflektioner i den dagliga verksamheten i förskolan. Boken innehåller en mängd förslag på
hur vi på ett medvetet sätt kan kombinera lek och lärande, utan att det sker på bekostnad av den fria leken. För
vad är det egentligen vi gör när vi gör färgglada avtryck på väggen eller målar på ett papper med bred pensel?
Vi leker och fantiserar, ja. Men vi gör mer än så. Vi adderar, sorterar, målar, räknar och klassificerar! Det här
är den första boken i en serie metodikböcker för förskolan, lågstadiet och för utbildning av lärare och
specialpedagoger. Varje bok fokuserar på ett av förskolans ämnesområden och kan användas som en kreativ
kompass där barnens skapande aktivitet, lek, lärande och estetik tillhör samma helhet.
Jag blir så glad för era kommentarer och kommer att besvara frågor och sådant här direkt, så se. häftad, 2013.
Systematiskt kvalitetsarbete. För att få en uppfattning om hur långt 75 meter är tog vi garnet och fäste det vid
stängslet som är runt vår förskola.
Häftad, 2013. Det har också varit ett ökat fokus på språk och matematik och mindre på skapande verksamhet
med material. Anlitas ofta som expert och inspiratör för att stimulera metodutveckling i förskola genom roliga
och levande. Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier – ISV LiU Norrköping Skapande förmåga i
matematik En studie om den osynliga delen av matematikämnet Vår förskola har fyra avdelningar. Publicerat
i Bygg, Kotten, Matematik, Skapande | Märkt Bygg. Abstract Examensarbete inom Lärarprogrammet LP01
Titel: Skapande verksamhet i förskola och förskoleklass Författare: Christina Krantz Kjörk & Theresa. Köp
Skapande förskola - Matematik av Camilla Grieg på Bokus. Reflektera, matematik, musik kroppsuppfattning,
språkutveckling, bild,. Pris: 283 kr.
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