
Sansemotorik og rytmik
 Teori og praksis om sansemotorik, 

relationer, sang og rytmik 

2 dages kursus om de 1-5 årige  

Inklusiv 
Kursusmaterialer og fuld forplejning:  
Morgenkaffe/te med brød, frokost og 
eftermiddagskaffe/te m. frugt og sødt.

Tilmelding: www.sansemotorik.dk

Uddannelsescentret Fredericia  
Mosegårdsvej 2  
7000 Fredericia  
 
kl. 9.00 - 15.30   Pris: 3190,- kr. 

Børneergoterapeuterne v/Connie Nissen  
Mosevej 11  
4700 Næstved 

9.00 - 15.30     Pris: 2990,- kr. 

Fredericia 15.-16. maj 2017

Næstved 20.-21. marts 2017

Vanløse Kulturhus 
Frode Jacobsens Plads 4  
2720 Vanløse 

9.00 - 15.30     Pris: 3250,- kr.  

København 12.-13. juni 2017

3 kurser i Danmark

http://www.sansemotorik.dk
http://www.sansemotorik.dk


Sæt gang i børns 
bevægelser med sang og 
rytmik 

Rytmik og musik stimulerer børns 
generelle udvikling – både socialt, 
motorisk og kognitivt. 

Vidste du:  

- At rytmik kan være meget mere end at synge 
- At rytmik kan støtte den kognitive udvikling  
- At rytmik kan åbne for samvær og gode relationer  
- At rytmik kan give kroppen ro 

Kom og lær alle de muligheder, der ligger i rytmik, sang og 
musik. Bliv inspireret til at bruge rytmik som pædagogisk 
redskab med didaktiske overvejelser, så vi både får stimuleret 
børns motorik, sprog og nærvær.   

På kurset indgår masser af rytmik- og bevægelsesideer, 
opmærksomhedslege og enkle rytmer.  

Alt er lige til at gå hjem at bruge.

Privatpraktiserende 
børneergoterapeut 

Connie Nissen
Musik- og 
bevægelsespædagog 

Annette Møs

Om børns sansemotorik, 
sanseintegration og 
nærvær  

Vidste du: 

- At børns sansebearbejdning kan 
forstyrre deres udvikling 

- At børn med motoriske vanskeligheder har brug for nøje 
tilpassede fysiske udfordringer 

- At børns behov for masser af gode samspil er afgørende 
for god tilknytning 

- At nøje tilrettelagte aktiviteter kan gøre en stor positiv 
forskel for disse børn 
  
Når legene justeres, så de enkelte børn udfordres optimalt, 
sker der god udvikling. 

Kurset har både fokus på børn som trives, og børn 
som har brug for en særlig indsats, herunder børn der er 
svære at forstå.


