Få dans helt ind i klasseværelset!
Websitet Dansetid.dk gør det hurtigt og let for lærere og pædagoger at finde inspiration til
dans med skoleelever og unge.
Den nye folkeskolereform stiller krav om mindst 45 minutters bevægelse til eleverne hver dag. En
af måderne, man kan opfylde reformens krav, og samtidig få et smil på læben, er at integrere dans
i skoledagen. Dans er et æstetisk alternativ til løbeture m.m., lige som det kan integreres i stort set
alle andre fag.
Websitet Dansetid.dk er et gratis tilbud til alle lærere og pædagoger. Sitet er en hurtig genvej til at
bringe mere dans og bevægelse ind i de unges hverdag.
På Dansetid.dk finder du blandt andet:
● Dans-med-film der let benyttes i undervisningen og andre steder. Filmene er tilpasset indskoling, mellemtrin og udskoling.
● Kreative øvelser, hvor bevægelse, kreativitet, udtryk og samarbejde står i højsædet. Øvelserne
er lige som filmene tilpasset indskoling, mellemtrin og udskoling og har forskellige faglige indgangsvinkler. De kan gennemføres enkeltvis eller sættes sammen til en hel time.
● Links til andre dansetilbud, materialer og steder, hvor man kan få inspiration til, hvordan
man kan integrere dans i undervisningen.
Det kræver ingen forudsætninger med dans at anvende materialet på Dansetid.dk, lige som det er
gratis at anvende materialerne på sitet. Der lægges løbende nye materialer op, så det gælder bare
om at holde øje.
Folkene bag Dansetid.dk har mange års erfaringer med dans som kunstart og med at formidle
dans til børn og unge:
Det er organisationen Dansehallerne, som står bag Dansetid.dk, der er blevet til med støtte fra
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Undervisningsministeriet. Omkring musikdelen
samarbejdes der med Dansk Rock Samråd (ROSA).
Læs mere på www.dansetid.dk eller kontakt:
Dansekonsulent Ulla Gad, tlf. 8619 7896 / 2860 3568, mail uga@dansehallerne.dk eller
Dansekonsulent Anna Katrine Korning, tlf. 3388 8041 / 6165 8064, mail akk@dansehallerne.dk
DUKAN OGSÅ TILMELDE DIG DANSETIDS NYHEDSBREV HER

