på i
mp
hve lemen
t
rda
gen ering a
- i p f be
raks væg
else
is.
i

BEVÆG
HVERDAGEN

- bevæger børnehaven

VED BESTILLING - FÅR DU:

Fok
us

Pakke 1:
1 x 2 timers opstartskursus.
Igangsættende oplæg – hvordan bruger I IT-platformen www.atib.dk
Aktiviteter i praksis – konkrete eksempler på Aktiv Læring.
1 x 2 timers kursus – opfølgning – nye aktiviteter/lege/idéer
+ et årsabonnement til IT-platformen ATiB.dk
Pakke 2:
1 x 2 timers teori- og praksiskursus om MOTORIK - De tre primære sanser.
Dialog og vidensdeling.
+ et årsabonnement til IT-platformen ATiB.dk

FOR BESTILLING
Kontakt Else Kjærulff Torp
på 3066 9109 eller
ekt@atib.dk

HVAD
Kurset, hvor du sammen med kolleger møder
professionelle undervisere -der i praksis giver
eksempler og idéer til aktiviteter med børnene.
Guidning af og arbejdet med IT-platformen ATiB.dk.
Platformen sætter læringsstilen AKTIV LÆRING ind
i den pædagogiske læreplan. Vi hjælper dig med
at gøre bevægelse til en naturlig, selvfølgelig og
tilbagevendende del af institutionens hverdag.

HVEM?
MINIMAL FORBEREDELSE
ATiB minimerer forberedelsestiden og kvalificerer jer til Aktiv Læring med opfølgningskurser.
Vi gør det nemt tilgængelig for pædagoger og
pædagogmedhjælpere at opfylde kravene om
motorik, motion og bevægelse i hverdagen.
ATiB er et dansk aktivitetsværktøj, som inspirerer til bevægelse - en del af læringen både
fysisk og socialt. Vi udarbejder inspirationsmateriale til den pædagogiske læreplan.

ATiB ABONNEMENT
Køb et 12 mdr. adgang/årsabonnement hos/til
ATiB.dk børnehaven/dagtilbuddet.
Når du/I har et årsabonnement til ATiB.dk, kan
du/I benytte hele IT-platformen ubegrænset
med UNI-login.
Bonus! Et gratis inspirationskursus á 2 timers
varighed med i prisen til årsabonnementet.
Plus! Opfølgningskurser af variabel varighed –
se ATiB’s kursuspamflet.

KURSER
KORTE KURSER:
1– 15 deltager - 2 timer
16 – 30 deltagere - 2 timer
fra 30 deltagere, kontakt os for tilbud.

ATiB bevæger DIN og børnenes hverdag SAMMEN
Hermed en åben invitation til at besøge vores
IT-platform, idékatalog og se det nye kursustilbud.

DAGKURSUS:
fx en hel dag/lørdag eller pædagogisk
dag.

ATiB sætter bevægelse
og aktiv læring ind i DIN
undervisningsplan og ind i
DIN hverdag!
Ved spørgsmål m.m. kontakt
Else Kjærulff Torp på 3066 9109
eller
ekt@atib.dk

AFTENKURSUS:
ved fx personalemøde, forældremøde.

WWW.ATiB.DK

HVORDAN

HVORFOR

HVAD

- værdifuldt både at have en krop og at være en krop.
ATiB sætter motorik, motion og bevægelse i fokus.

ATiB.dk er en IT-platform med læringsmateriale til den pædagogiske læreplan og i særdeleshed en bunke inspiration til lege, motorik, aktiv læring,
bevægelse og trivsel. En platform, der hjælper dig som pædagog eller pædagogmedhjælper til at udvikle et stof/indhold og et værktøj til at indgå
kompetent med at implementere sproglig udvikling, talforståelse og motorik i aktiviteter med børn. Platformen giver ideer til, hvordan motorik og
bevægelse kan indgå som en naturlig del af jeres hverdag på institutionen/ i dagplejen. ATiB tilskynder at man arbejder fra leg til tilsigtet læring
på en anerkendende og naturlig måde.

ATiB bevæger DIN og børnenes hverdag

SAMMEN
Aktiv læring:
Legen eller aktiviteten koblet med et fagligt fokus.Læring gennem leg gør
indlæringen hos børnene til en sjov, motiverende og forståelig oplevelse.
Motorik:
Arbejdet med de tre primære sanser. Den vestibulære sans, muskel- ledsansen og den taktile sans er prioriteret som de altafgørende sanser, og det er
vigtigt at koble de primære sanser til sanseintegrationen generelt.
Lege:
Den gode leg er i sin helhed en leg med både fokus på trivsel, relationer,
kropsbevidsthed og bevægelse. Mest interessant i denne sammenhæng er
de semi-strukturerede og strukturerede lege af den simple grund, at de frie
lege har det bedst i helt konkrete praktisk omgivelser - den er situeret.

Vi ser en vigtighed i, at tænke motion og bevægelse ind i det vi i forvejen
gør. Det er her vi skaber flow i hverdagen. Det er her vi prioriterer aktivitetens for dens helt egen værd, for dens egen skyld og ser en vigtighed i
at tænke motorik og sanseintegration ind i sammenhængen. Det er her vi
danner rammer for koncentration og optagethed af sagen.
Tænk om opdragelse og tilskyndelse til læring først og fremmest kan komme i stand via lyst til sagen og ‘kærlige puf’ fra de voksne - en slags ‘nudging’.

ATiB hjælper pædagogen og pædagogmedhjælperen gennem brugen af inspirationsmateriale fra IT-platformen med at skabe motiverende aktiviteter, der både retter sig frem mod sprogstimulering, motion og bevægelse i
bredeste forstand.

Trivsel:
Aktiv læring i trivsel både individuelt og socialt.
Animationsfilm:
NYHED - i ATiBs idékatalog finder du nu også animationer til nogle af de
lege/aktiviteter vi har beskrevet.

IDÉKATALOG

KROPSLIGE OPLEVELSER PÅ VEJ
TIL EN INTELLIGENT KROP

Med ATiB arbejder du i pædagogiske sammenhænge altid med bevægelse med et
fokus, en målstyring i forhold til de opstillede krav, samt tydelig progression ved
hvert enkelt barn i form af faglig og social udvikling og faktisk også på at udbygge
barnets eget selvforhold...

