I klinikken har vi mange års erfaring
i at diagnosticere og optimere syn- og sansemotorik.

– Et vigtigt fundament for barnets
trivsel, motorik, indlæring
og koncentrationsevne

Vi tilbyder desuden kurser og foredrag
om den vigtige forebyggende indsats.
Yderligere information om aktuelle kurser og foredrag
findes på www.HolstebroSYNogMOTORIK.dk
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Sanserne
God grundmotorik
Hvis vi allerede meget tidligt i barnets liv
er opmærksomme på at stimulere dets
grundlæggende sanser, kan vi være med
til at give barnet gode kropslige erfaringer, en god motorik og dermed et vigtigt
fundament for barnets trivsel, indlæring
og koncentrationsevne.

Oplever du at
dit barn:
• har dårlig balance
• virker klodset
• har for højt / for lavt
aktivitetsniveau
• er let at aflede
• hyppigt kommer i
konflikter
• afviser aktiv leg
• har lav udholdenhed
• har nedsat koncentrationsevne
• bliver køresyg
• har svært ved sortering
af sanseindtryk
• har nedsat tolerance for
berøring
• ikke kan lide svingture
• er sen til at cykle
• har svært at gribe bolde
• har indlæringsproblemer
Anbefales det at du får
foretaget en sansemotorisk
undersøgelse af dit barn

Et velfungerende sanseapparat og veludviklede reflekser er afgørende for at
barnet følger de normale motoriske udviklingstrin, som at løfte hovedet, trille,
krybe og kravle. Selv små forstyrrelser i sanserne og/eller sansernes samarbejde,
kaldet sanseintegration kan have stor indflydelse på barnets motoriske
udvikling.
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Synet
Synssansen er på arbejde, når vi skal gribe en bold, orientere os i forhold
til omgivelserne og vurdere afstande. Synssansen har senere altafgørende
betydning for indlæringen, ikke mindst fordi størstedelen af undervisningen i
skolen er visuel.
Uden gode øjenbevægelser og et stabilt samsyn vil barnet f.eks. miste læse
stedet, gentage eller springe linier over.

