VIND
EN GRATIS
HOPPELINE
KONCERT

MELD JER TIL
HOPPELINES HØJSKOLE
Hoppelines Højskole har fokus på kropslighed og bevægelse i arbejdet med Den styrkede pædagogiske
læreplan. Fundamentet er en legende, kreativ, æstetisk og eksperimenterende pædagogik i dagtilbud der
understøtter arbejdet med at gøre det legende og bevægelsesglæde til bærende elementer i pædagogisk
tilrettelagt aktivitet.
Højskolen har et særligt fokus på kropslighed, hvilket undervisningsformen afspejler. Derfor bør deltagere
møde i tøj, som egner sig til leg og bevægelse for at få det fulde udbytte. Teori og nyere forskning formidles
gennem praktiske øvelser og konkret eksemplificering fra praksis fx med filmklip.
Hoppelines Højskole består af fire undervisningsgange. Som institution køber I et klippekort med fire klip.
Det behøver således ikke at være den samme person fra personalegruppen, der bruger alle fire klip.
Klippekortet koster 3.500 kr.
Fire undervisningsgange á fire timer uden forplejning.
Klippekortet kan ikke refunderes.

Tilmelding: www.ucsyd.nemtilmeld.dk/705

HØJSKOLEKORTETS MODULER:
1. Leg, legekultur og bevægelsesglæde, bevægelseskultur
2. Legende bevægelsesfortælling
3. Rytmisk rammemusik, leg og bevægelse
4. Det legende værksted

VIND EN GRATIS KONCERT
Meld jer til kurset og vær med i konkurrencen om at vinde én af de fem gratis Hoppeline koncerter
i landets regioner. Deltag ved sammen med børnene at lave et kreativt Hoppeline tøjdyr.
Ta´ et billede og send til dciv@ucsyd.dk med institutionens adresse påført senest d. 1. nov.
Koncerten vil senest blive afviklet januar 2021.
Lad jer inspirere af Hoppelines værkstedsaktiviteter – www.hoppeline.dk

DATOER FOR HOPPELINES HØJSKOLE 2020:
KOLDING

KØBENHAVN

1. september: Modul 1

16. november 9.00 – 13.00: Modul 1

15. september: Modul 2

16 november 14.00 – 18.00: Modul 2

29. september: Modul 3

17. november 9.00 – 13.00: Modul 3

20. oktober:

17. november 14.00 – 18.00: Modul 4

Modul 4

Alle dage i tidsrummet 10 - 14.
UC Syd, Dyrehavevej 116, 6000 Kolding

KP, Humletorvet 3, 1799 København V

Hoppelines højeskole består af fire undervisningsgange.
1) Bevægelses- og legekultur i dagtilbud:
På dette kursus undersøger vi, hvad er et godt pædagogisk lege- og læringsmiljø er, hvis børns lyst og mod
til at bevæge sig og lege med hinanden skal blomstre?
2) Bevægelsesfortælling som legestøtte:
På dette kursus introduceres du grundigt til brugen af bevægelsesfortælling som legestøtte. Fortælling og
æstetisk pædagogisk formidling er i centrum. Der tages udgangspunkt i erfaringer og forskning fra Projekt
Hoppeline og en masse konkrete øvelser.
3) Rytmisk rammemusik og leg:
På dette kursus er den pædagogiske brug af Hoppelines rytmiske
rammemusik i centrum. vi skal danse, synge og lege.
4) Det legende værksted:
På dette kursus er Hoppelines værkstedsaktiviteter i centrum. Vi har
fokus på fremstilling af legemedier og du præsenteres for mange
artede udtryksformer, teknikker og materialer (primært genbrugs
materialer). Vi skal være i værkstedet, så tag ikke det nyeste tøj på.

NB!

Undervisningsformen
er generelt praktisk, hvorfor du
opfordres til at møde i tøj, som
egner sig til leg og bevægelse.

