Idrættens Sociale Værdier

Til folkeskolens
idrætslærere:
Idræt på hjernen – Lærervejledning
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en let tilgængelig men ambitiøs faglighed – et læremiddel der i sin tematiske form, målstyrede tilgang
og alsidige indhold også vil udgøre et sikkert grundlag til prøven i idræt efter 9. klasse.
Så god fornøjelse med Idræt på hjernen og rigtig

idrætsfaget. Hele materialet er
funderet i de nye forenklede
Fælles Mål for faget idræt.
”Idræt på hjernen” bør helt klart
være en del af skolens fagbibliotek, materialet er rettet mod
god idrætsundervisning og er
en god vej mod prøven i idræt
efter 9. klasse.”
Citat: Folkeskolen.dk´s
idrætsfaglige anmelder
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Idræt på hjernen er et nyt læremiddel, der giver
mulighed for, at elever i udskolingen kan lære det, de
skal i følge Fælles Mål. Bogens nyudviklede undervisningskoncept tilsigter bl.a. at:
• Forbinde teori og praksis samt tilgodese alle
færdigheds- og især vidensmål i en undervisning
med bevægelse som omdrejningspunkt
• Skabe et sikkert grundlag til prøven i idræt efter
9. klasse

Idræt på hjernen udkom 1. juni 2015.
Læremidlet består af et elevhæfte, en lærervejledning
og af websitet www.idrætpåhjernen.dk
Det er et højt didaktiseret nonprofit læremiddel, udgivet
af UC Syddanmark.
Læremidlet har en let tilgængelig, men ambitiøs faglighed – et læremiddel der i sin tematiske form, målstyrede tilgang og alsidige indhold udgør et sikkert grundlag
til prøven i idræt efter 9. klasse.

• Inddrage digitale medier i idrætsundervisning
• Opnå et fælles fagsprog og meget mere

I samarbejde med

– se/læs nærmere på www.idrætpåhjernen.dk

OBS: Kurser i brug af Idræt på hjernen kan bestilles ved henvendelse
25 elevhæfter og
1 lærervejledning

Kun kr. 998,-
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Bestil pr. mail til forfatteren
Martin Elmbæk Knudsen
på mekn@ucsyd.dk

