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Hjernesmarte børn Anette Prehn Hent PDF Hjernesmarte børn har brug for hjernesmarte voksne. Når børn er
omgivet af forældre, lærere og pædagoger, der forstår sig på hjernens logik, bliver de markant styrket i deres
evne til at lære nyt, håndtere forandringer, regulere følelser og mestre livet. Hjernesmarte voksne pakker ikke
børn ind i vat eller fejer curlingagtigt for deres fødder. De hjælper med at gøre børn resiliente, dvs. ”runde i
bunden”. Ligesom tumlingekopper, der hurtigt genfinder balancen efter at have fået et skub. Er børn omgivet

af voksne, der ikke mestrer hjernens spilleregler, ryger de let i hverdagens små ”hjernefælder” med
eskalerende aggressioner, modstand, ked-af-det-hed eller magtesløshed til følge. Det er synd for børnene – og

i mange tilfælde helt unødvendigt. Mange situationer, som går over gevind, bunder i voksnes adfærd og
kommunikation. Børn formes, som de stimuleres. Gennem jordnære eksempler fra hverdagen og nyttig viden
fra den nyeste hjerneforskning og socialpsykologi lærer Anette Prehn dig i bogen en række håndgribelige og
effektive teknikker. Nøglen ligger i at kende hjernens spilleregler, lave små justeringer i dit reaktionsmønster,

afsøge nye veje i din kommunikation og få hjernen til at drible med – både din egen og børnenes.
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logik, bliver de markant styrket i deres evne til at lære nyt, håndtere
forandringer, regulere følelser og mestre livet. Hjernesmarte voksne
pakker ikke børn ind i vat eller fejer curlingagtigt for deres fødder.
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nyeste hjerneforskning og socialpsykologi lærer Anette Prehn dig i
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