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Motorisk usikre børn Helle Østergaard Hent PDF Forlaget skriver: I Danmark har omkring seks procent af alle
børn så betydelige motoriske vanskeligheder, at det har stor indflydelse på deres dagligdag. Det kommer til
udtryk i aktiviteter, der stiller krav til fin- og grovmotorisk kunnen - altså når børnene skal tage tøj af og på,

spise, tegne, klippe, gribe, cykle og så videre. Disse børn kan også have sproglige vanskeligheder,
koncentrationsbesvær og svært ved at indgå i sociale sammenhænge.

Motorisk usikre børn sammenfatter teori og praktisk erfaring på området. Behandling af børn med
sansemotoriske vanskeligheder rummer mange udfordringer. Bogen præsenterer viden på et overordnet plan

og giver konkrete anvisninger inden for undersøgelse og intervention.

Helle Østergaard har skrevet bogen ud fra sin store fysioterapeutiske praksiserfaring. Det kommer til udtryk
i de mange konkrete anvisninger og praktiske eksempler, hvilket er en af bogens styrker. Men forfatteren
sætter også børnebehandlingen ind i en teoretisk ramme, og WHO´s ICF klassifikation anvendes som en
gennemgående referenceramme. ICF betoner aktivitetskomponenten, deltagelseskomponenten samt

omgivelsesfaktorer i indsatsen over for disse børn.

Motorisk usikre børn henvender sig primært til ergoterapeuter og fysioterapeuter, der arbejder inden for
børneområdet. Studerende på disse uddannelser kan også have stor glæde af bogen. Det samme gælder

børnelæger og pædagoger med interesse for børn med motoriske vanskeligheder.

 

Forlaget skriver: I Danmark har omkring seks procent af alle børn så
betydelige motoriske vanskeligheder, at det har stor indflydelse på
deres dagligdag. Det kommer til udtryk i aktiviteter, der stiller krav
til fin- og grovmotorisk kunnen - altså når børnene skal tage tøj af og
på, spise, tegne, klippe, gribe, cykle og så videre. Disse børn kan
også have sproglige vanskeligheder, koncentrationsbesvær og svært

ved at indgå i sociale sammenhænge.

Motorisk usikre børn sammenfatter teori og praktisk erfaring på
området. Behandling af børn med sansemotoriske vanskeligheder
rummer mange udfordringer. Bogen præsenterer viden på et
overordnet plan og giver konkrete anvisninger inden for

undersøgelse og intervention.

Helle Østergaard har skrevet bogen ud fra sin store
fysioterapeutiske praksiserfaring. Det kommer til udtryk i de mange
konkrete anvisninger og praktiske eksempler, hvilket er en af bogens
styrker. Men forfatteren sætter også børnebehandlingen ind i en
teoretisk ramme, og WHO´s ICF klassifikation anvendes som en

gennemgående referenceramme. ICF betoner aktivitetskomponenten,
deltagelseskomponenten samt omgivelsesfaktorer i indsatsen over for

disse børn.

Motorisk usikre børn henvender sig primært til ergoterapeuter og



fysioterapeuter, der arbejder inden for børneområdet. Studerende på
disse uddannelser kan også have stor glæde af bogen. Det samme
gælder børnelæger og pædagoger med interesse for børn med

motoriske vanskeligheder.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Motorisk usikre børn&s=dkbooks

