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100 ideer til dansk i børnehaveklassen er en inspirationsbog med ideer, der kan supplere den
danskundervisning, der allerede foregår, hvor sproget, skrivningen og læsningen indgår i børnehaveklassens
arbejde. Mange af ideerne kan også bruges på de øvrige klassetrin i indskolingen. Materialet er uafhængigt af
eksisterende lærebogssystemer og kan dermed bruges sammen med et hvilket som helst dansksystem.
Aktiviteterne i 100 ideer til dansk i børnehaveklassen indeholder ideer til områderne Fortælling og oplæsning,
Tidlig læsning og skrivning og Samtale og dialog, refererende til Fælles Mål 2009, samt ideer til området film
og medier. Hver idéside består af en oversigt over de materialer, der skal anvendes, efterfulgt af en detaljeret
beskrivelse af fremgangsmåden.
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