DE 7 K´ER: Læringsdimensioner i

FÆRDIGHEDER & RELATIONER
Dans, bevægelse og koreografi på 5. årgang.

Elevernes fysiske formåen er de grundsten, der skal bygges med, når eleverne selv skaber små
koreografier. Gennem den kreative skabelsesproces improviserer de, vælger mellem f orskellige
løsninger, tager ansvar og overvinder udfordringer. De giver deres arbejde form og i ndretter
det efter størrelser som tid, rum, koordination og udvikling. Med deres viden om kroppens
bevægelsesmuligheder farver de koreografierne med udtryk, stemning og energi.

Eleverne arbejder i dybden med aspekter under de tre dimensioner:

Fysisk formåen, bevægelses
teknik, opvarmning, styrke,
holdning, balance, kropsbevidsthed,
bevægelsesudforskning og -muligheder,
udtryk, tydelighed, mod.
FORMÅL: At lære kroppen & dens
udfoldelsesmuligheder at kende – for at
få glæde ved egen krop og opnå større
kropsbevidsthed, kontrol og selvværd.

At skabe, at improvisere, at vælge,
at beslutte, at tage ansvar, at finde
løsninger, at bruge sin fantasi og fore
stillingsevne, at opfinde, at efterligne, at
udfordre sig selv og andre, at insistere.
FORMÅL: At tage ansvar til at udvikle og
kombinere ideer og viden og omsætte
dem til praksis – for at give lyst og
selvtillid til at arbejde med muligheder
og løsninger og opleve tilfredsstillelsen
ved at have ejerskab.

SKABE

VISE
OG SE

PRØVE

REFLEKTERE

TEGN PÅ LÆRING
KROP: Deltager aktivt og udfolder sine talenter
KREATIVITET: Engagerer sig i løsningen af opgaver
KOREOGRAFI: Viser forståelse for koreografiske elementer

Kontakt AABEN DANS for at høre nærmere på:
mail@aabendans.dk eller 3582 0610.

Timing, tempo, tid, rum,
retning, n
 iveauer, form, bevægelseskvalitet,
tyngde, u
 dtryk, koordination, samtidighed,
lyd, musik, volumen, flow, fokus, stemning,
energi, u
 dvikling, dans.
FORMÅL: At arbejde performativt med elementer
som tid, stemning, rum, lyd, form og krop og at
huske, udføre og fastholde koncentrationen i
bevægelsesfraser – for at støtte evner
til at forme, navigere, abstrahere og
systematisere i komplekse og
flerdimensionelle processer.

