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Grundbog i idræt C Troels Wolf Hent PDF Forlaget skriver: Grundbog i idræt C matcher 2017-reformens krav
til idrætsfaget på de gymnasiale uddannelser. Bogen kobler praktik og teori. Den indeholder tre dele: Praktisk

idræt Teori Eksamen
Praktisk idræt rummer tre færdighedsområder: musik og bevægelse, boldspil samt klassiske og nye idrætter.
Inden for hvert færdighedsområde arbejdes der med tre discipliners historie, teknik, taktik og fysiologi. Til
alle discipliner gives der et forslag til udformningen af et forløb og en forløbsprøve. Teoridelen behandler
fagets humanistiske, samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige aspekter, herunder fx idrætshistorie,
sundhed og livsstil, idrætspsykologi, anatomi, energiomsætning, skader og doping. Et afsluttende kapitel om
eksamen giver både lærere og elever en oversigt over, hvordan eksamen i idræt tilrettelægges og afvikles.
Bogen har en bred vifte af både praktiske øvelser og teoretiske opgaver, som er integreret i teksten, og den

understøttes af en hjemmeside med bl.a. videomateriale og supplerende tekster. 

 

Forlaget skriver: Grundbog i idræt C matcher 2017-reformens krav
til idrætsfaget på de gymnasiale uddannelser. Bogen kobler praktik
og teori. Den indeholder tre dele: Praktisk idræt Teori Eksamen

Praktisk idræt rummer tre færdighedsområder: musik og bevægelse,
boldspil samt klassiske og nye idrætter. Inden for hvert

færdighedsområde arbejdes der med tre discipliners historie, teknik,
taktik og fysiologi. Til alle discipliner gives der et forslag til

udformningen af et forløb og en forløbsprøve. Teoridelen behandler
fagets humanistiske, samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige

aspekter, herunder fx idrætshistorie, sundhed og livsstil,
idrætspsykologi, anatomi, energiomsætning, skader og doping. Et
afsluttende kapitel om eksamen giver både lærere og elever en

oversigt over, hvordan eksamen i idræt tilrettelægges og afvikles.
Bogen har en bred vifte af både praktiske øvelser og teoretiske
opgaver, som er integreret i teksten, og den understøttes af en
hjemmeside med bl.a. videomateriale og supplerende tekster. 

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Grundbog i idræt C&s=dkbooks

