Temadag afholdes igen i foråret 2017!
Temadage afholdes årligt og er udbudt til kursister, der har gennemført 1.
og/eller 2.del af kurset ”Barnets sansemotoriske udvikling”.
Planlægning af temadagen er i fuld gang. I løbet af sommeren 2016 kan du
finde oplysninger vedr. lokalitet, gæstelærer, emner og tilmelding på
hjemmesiden.

BARNETS
SANSEMOTORISKE
UDVIKLING
- Et kursus, der giver dig bedre værktøjer til at
tackle og forstå børn med en anderledes udvikling
og adfærd.

Afholdelse af Pædagogiske dage og foredrag
Vi sammensætter foredrag efter Jeres ønske, eksempelvis;



Forældremøde i vuggestuen, børnehaven eller på skolen.
En pædagogisk dag for personalet i institutionen.

Kontakt klinikken for at få et tilbud!
Pris eksempel: 2 timers foredrag for op til 25 pers. kr. 4200,(excl. moms samt kørselsgodtgørelse).
Der skal påregnes tillæg til dækning af kørsel.

Mads er en meget
urolig dreng, som er
svær at fastholde i
aktiviteter. Han
kommer jævnligt i
konflikter og reagerer
ofte ved at bide, slå
eller skubbe de andre
børn.

Mia falder ofte i
staver og er langsom
til at komme i tøjet,
når hun skal ud at
lege. Hun vælger altid
stillesiddende
aktiviteter og vil ikke
gynge eller tumle med
de andre børn

Lene Frigast

optometrist og
motorikkonsulent

Skivevej 124, 7500
Holstebro
Tlf. 24 65 80 45
HolstebroSynogMotorik.dk

Kurset henvender sig til faggrupper og andre
voksne, der arbejder med børn i alderen 0-10 år.

Vi ved det godt – Børn skal bevæge sig!
Når 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 udvikling og trivsel. Denne viden
skal ud til dem, der dagligt har med børnene at gøre, da
undersøgelser viser, at mange børn har motoriske
problemer med adfærdsproblemer og
indlæringsvanskeligheder til følge.

Kurset ”Barnets sansemotoriske udvikling” er opdelt i 2 moduler

2. modul
Få ny viden og inspiration i arbejdet med børnenes sansemotoriske udvikling.
Deltag i 2. del af kurset, som er udbudt til kursister, der har gennemført 1.
del af kurset ”Barnets sansemotoriske udvikling”.
Kurset afholdes i vinteren/foråret 2016 i Holstebro på følgende datoer;
25/2, 10/3. Tilmelding senest den 1. feb. 2016.
Pris: kr. 2150,- excl. Moms

Kursus indhold:
1.

Kravl og krydsbevægelser udvikler hjernen.
Workshop med relevant testning og træning.
2. Hvad stress gør ved børn.
Jeg håber at gense mange til 2 inspirerende dage.
______________________________

1. modul
Kursus indhold:
1.

Teoretisk undervisning om labyrintsansen, følesansen, muskel og
ledsansen, synssansen, primitive reflekser, grundmotorik og grundlege.
2. Hvordan finder vi børnene med sansemotoriske problemer og hvordan
stimulerer vi dem?
3. Praktiske forløb der inspirerer til at bruge leg, bevægelse og
kropskontakt i det daglige samvær med børn.
Kurset afholdes i efteråret 2016 i Holstebro på følgende datoer: 25/8, 8/9,
29/9, 27/10, 17/11, 1/12. Tilmelding senest den 23. juni 2016.

Kursus pris: 6450,- excl. moms. I Prisen er inkluderet lærebog samt
undervisningskompendium.

Forløb: Kurserne vil være opdelt i teoretiske lektioner først på dagen og i
praktiske workshops sidst på dagen.

Lokalitet: Holstebro Syn og Motorik, Skivevej 124, 7500 Holstebro
Forplejning: Vi starter dagene med rundstykker, kaffe/the. Medbring selv
frokost, der vil være mulighed for at købe drikkevarer. Om eftermiddagen får
vi kaffe /the og kage.
Undervisere: Optometrist og motorikkonsulent Lene Frigast. Lene har mere
end 15 års erfaring i arbejdet med motorisk træning samt syntræning og
driver til dagligt Holstebro syn og motorik.

Se HolstebroSynogMotorik.dk/kurser for yderligere information eller
kontakt os pr. mail eller telefon. Kontakt informationer findes på bagsiden
af denne folder.

