
Sansemotorik og rytmik

Teori og praksis om sanseintegration, rytmik 
og musik, der stimulerer børns udvikling – 
både socialt, motorisk og kognitivt  

Kurset	  er	  for	  pædagogisk	  personale,	  der	  har	  brug	  for	  
inspira6on	  og	  fornyelse	  6l	  rytmik	  og	  musik,	  og	  som	  har	  brug	  
for	  viden	  og	  handlestrategier	  6l	  de	  børn,	  som	  reagerer	  
anderledes	  på	  sensoriske	  s6muli	  end	  andre,	  har	  motoriske	  
vanskeligheder	  og/eller	  har	  svært	  ved	  at	  begå	  sig	  socialt.	  	  

Lær	  om	  individuelle	  motoriske	  anvisninger,	  om	  
sanseintegra6on	  og	  hør	  om	  den	  rela6onsbaserede	  
behandlingsform	  Theraplay	  og	  få	  redskaber	  6l	  at	  støAe	  børn	  
med	  sensoriske	  bearbejdningsvanskeligheder.	  

Oplev	  at	  gode	  samspil	  baner	  vejen	  for	  en	  posi6v	  udvikling,	  
fordi	  gode	  mødeøjeblikke	  giver	  næring	  6l	  børns	  
nervesystemer	  og	  danner	  grobund	  for	  ro	  og	  fordybelse.	  	  

Få	  pædagogiske	  redskaber	  og	  velegnede	  metoder	  6l	  at	  
hjælpe	  børn,	  der	  kan	  være	  svære	  at	  nå,	  så	  du	  kan	  skabe	  den	  
gode	  rela6on	  og	  tage	  ansvar	  for	  stemningen	  og	  samspillet.	  

Bliv	  inspireret	  6l	  at	  bruge	  musik	  og	  rytmik	  som	  pædagogisk	  
redskab	  og	  hør	  om	  didak6ske	  overvejelser,	  hvor	  vi	  s6mulerer	  
børns	  sansemotorik,	  sprog	  og	  opmærksomhed.	    
Hør	  hvordan	  musik	  og	  rytmik	  støAer	  børns	  kogni6ve	  
udvikling	  og	  danner	  basis	  for	  gode	  samspil	  og	  rela6oner.
	   	  
Teori,	  lege	  og	  ak6viteter	  giver	  deltagerne	  handlestrategier,	  
som	  vil	  øge	  viden	  om,	  hvordan	  vi	  alle	  kan	  påvirke	  børns	  
neurologiske	  udvikling	  posi6vt.	  
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Tilmelding	  sansemotorik.dk

Næstved 
Ungdomsskolen,	  Skellet	  29	    
Mandag	  d.	  28.	  maj	  og	  9rsdag	  d.	  29.	  maj	  2018	    
Tilmelding	  senest	  d.	  1.	  maj	   

Fredericia 
Uddannelsescentret,	  Mosegårdsvej	  2	  
Mandag	  d.	  27.	  og	  9rsdag	  d.	  28.	  august	  2018  
Tilmelding	  senest	  d.	  1.	  august	  

Kalundborg 
Danhostel,	  Stadion	  Alle	  5	   
Mandag	  d.	  20.	  og	  9rsdag	  d.	  21.	  august	  2018	    
Tilmelding	  senest	  d.	  25.	  juli  
 
 
Alle	  dage	  kl.	  9	  –	  15.30.	    
Morgenkaffe,	  te	  og	  brød	  fra	  kl.	  8.30.	    
 
Kursuspris	  pr.	  deltager:	  3190,-‐	  kr.	  inklusiv	  alle	  
materialer	  og	  fuld	  forplejning.

2 dages kursus for alle der møder børn,  
som er svære at forstå 

http://sansemotorik.dk/dages-kursus-om-sansemotorik-og-rytmik-i-naestved
http://sansemotorik.dk/dages-kursus-om-sansemotorik-og-rytmik-i-fredericia
http://sansemotorik.dk/dages-kursus-om-sansemotorik-og-rytmik-i-kalundborg
http://sansemotorik.dk/kommende-arrangementer
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