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Fuld fart frem Michiel Krop Hent PDF Forlaget skriver: Bogen er udarbejdet som en opslagsbog med idéer til
kørestolsbrugere, krybere, kravlere og gående med begrænsninger.

Bogen indeholder et afsnit med lege og spil, og på en god og indbydende måde giver den en nærmere
indføring i, hvordan man tager højde for specialpædagogiske børn.

Der findes mange former for funktionsbegrænsninger og sygdomme. Når det drejer sig om idrætsundervisning
til bevægelseshæmmede, er det vigtigt at fokusere på den måde, de bevæger sig fremad på. Gennem færdige

øvelser, mærker eleven og læreren, hvordan elevens motoriske muligheder kan udnyttes. På den måde
konkretiseres indholdet i bogen, hvis hovedsigte er, at elever med funktionsbegrænsninger skal kunne deltage

i den almindelige idrætsundervisning.

Bogen giver et godt indblik i, hvorledes svære problemstillinger i forhold til hvordan fx kørestolsbrugere kan
inddrages i idrætsundervisningen. Der er masser af gode ideer at hente og masser af inspiration til arbejdet

med bevægelsesproblemer.
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