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De første trin i tidlig læring for børn mellem 4-5 år Hent PDF Forlaget skriver: Vejledningshæftet indeholder
en beskrivelse af anvendelsen inden for de 5 dele, som De første trin er inddelt i, og hvordan færdighederne

kan blive forstærket uden for samlingerne.

• Del 1: færdigheder for læring
at lytte, fokusere på opmærksomhed, anvende selvsnak og være selvhævdende

• Del 2: empati
genkende sine egne og andres følelser, tage andres perspektiv, vise omsorg og interesse for andre

• Del 3: håndtering af følelser
forstå stærke følelser, identificere sine egne stærke følelser, håndtere stærke følelser

• Del 4: kammeratskabsfærdigheder og problemløsning
få og beholde kammerater, falde til ro og anvende problemløsningsreglerne

• Del 5: overgang til skolen
tilbageblik på programmets færdigheder og begreber, tanker om hvordan færdighederne kan være til hjælp i

skolen

Vejledningen indeholder desuden hjernebyggerlege, sangtekster, forældrelink og breve til hjemmene.
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