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Bogen er en inspirationsbog fra én pædagog til andre pædagoger. Den indeholder en lang række idéer til
kreative aktiviteter og forløb med maling, tegning og skulptur, som alle beskrives ud fra overskrifterne:

Antal børn/aldersgruppe
Materialer/indkøb

Planlægning/forberedelse
Processen/pædagogens rolle

De forskellige projekter udgør en god blanding af små, korte forløb af cirka en halv times varighed til forløb,
der strækker sig over flere dage, og som nemt kan bruges som temaforløb. I bogen beskrives også

planlægningsfasen, pædagogens overvejelser, dokumentation og udstilling samt indkøb af materialer. Bogen
henvender sig især til pædagoger, der arbejder med børn i alderen fra to år og op til cirka 10 år – i

daginstitution, SFO eller børnehaveklasse.

Lone Ørnø er uddannet pædagog i 2000. Siden da har hun arbejdet i forskellige institutioner som både
stuepædagog, atelierpædagog og souschef. Lone er i dag pædagogisk leder i Børnehuset Bullerby i Roskilde

Kommune.
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