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Skabende arbejde med børn Dorthe Filtenborg Sørensen Hent PDF Forlaget skriver: I det daglige arbejde med
børn er det nyttigt med ny inspiration og kyndig vejledning i, hvordan barnets kreative evner kan udvikles,
og hvordan skabende arbejde med barnet bedst kan foregå. I Skabende arbejde med børn får du først en
baggrundsviden om barnets tegneudvikling suppleret med mange flotte børnetegninger. Senere beskrives
nogle grundlæggende pædagogiske elementer f.eks. billedanalyse, farvelære, skulpturering, teater, sang,

musik.

Dokumentation af det kreative forløb og resultatet vægtes højt i denne bog, og de mange farverige
illustrationerer er et godt eksempel på skabende arbejde. Forfatteren tager igennem alle afsnittene

udgangspunkt i den pædagogiske praksis, der rummer masser af inspirerende eksempler og ideer. Bagest i
bogen er yderligere et idekatalog, hvor du bl.a. finder det mobile værksted, der er en fantasikuffert med et

spændende indhold.

Bogen er specielt velegnet til studerende, pædagoger, pgu´ere, folkeskolelærere og andre, der arbejder med
børn. Forældre kan også finde ideer i bogen til et kreativt samvær med deres børn. Dorthe Filtenborg

Sørensen arbejder som kunstpædagog og formår på en dybt engageret og smittende måde at videregive sin
store indsigt og erfaring til læseren. Man får simpelthen lyst til at afprøve nogle af bogens mange ideer og

eksempler.
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