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Sprog med det hele Marianne Holst Nielsen Hent PDF Forlaget skriver: Sprog med det hele er et kvalificeret
bud på, hvordan man kan indtænke og tilrettelægge sproglige aktiviteter i en ganske almindelig hverdag.

Materialet tager udgangspunkt i børnenes oplevelser, og ved hjælp af den tematiske opstilling er der idéer til,
hvordan man kan se sprog som en integreret del af forskellige aktiviteter.

Materialet kan bruges tematisk eller i en sammenhæng. Udgangspunktet er, at der er opmærksomhed på
børnenes hele udvikling, med fokus på den sproglige udvikling – tale, lytte, skrive og se. Aktiviteterne er

tænkt ind i uformelle og dagligdags situationer.

Det er op til den enkelte at vælge, hvor meget sangene skal fylde, eller hvor meget samtale, ordkort og
skriftsprog skal fylde. Det afhænger af situationen. Materialet kan bruges af forældre, personale i dagtilbud,

legestuen, indskoling, sproggruppen eller i musikskolen.

Vejledningen indeholder tips og idéer til forskellige temaer:
- God dag med dig

- På tur
- Krop, sprog og bevægelse

- Mad og drikke
- Farvel
– Vi ses!

Desuden er der sangtekster og noder til de 12 indspillede sange, som er på cd’en bagerst i bogen.
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