KURS – 1 DAG

MOTORISK (ÅLDERSADEKVAT) MOGNAD

– EN VIKTIGT FÖRUTSÄTTNING FÖR BARNS LÄRANDE
- KURSMATERIAL MED KONKRETA VERKTYG OCH ÖVNINGAR
En fortsä:ning och fördjupning för dig som gå: "Sensomotorik & Motorik - grunden för enkelt lärande"
och vill lära dig mer och få mer konkreta verktyg a: arbeta med.
Mycket av motorik och samspel av sinnen, ska vara utvecklat och eﬀekAvt samarbeta för a:
enkelt och utan ansträngning kunna exempelvis läsa, hålla koncentraAonen eller tycka a: idro:
är roligt. För a: enkelt kunna läsa (eller leka med en boll) krävs bra ögonmotoriska förmågor som
a: orka fokusera under längre Ad, kunna ﬂy:a blicken jämnt på raden eller arbeta med precisa
hopp för a: skiGa från text All tavla och Allbaka eller på en boll som rör sig. Muskel-, led- och
känselsinnet känner av bokens (bollens/leksakens/mjölkpaketets) tyngd och posiAon, hörselminnet är inkopplat vid läsandet i huvudet, kopplingar mellan hjärnhalvor hjälper All a: tolka
vad som står och vad som menas. Har man utmaning med någon del, kan det påverka
exempelvis läsning negaAvt.
Det är vikAgt a: motorik och sinnena utvecklas och tränas och a: e: barn som ska starta skolan
har uppnå: viss nivå för a: enklast möjligt kunna ta All sig undervisningen. Många barn som
har svårigheter med ex läsning eller koncentraAon, med eller utan formell diagnos (ex ADHD,
Dyslexi) har oGa utmaningar med ”Senso”=sinnena och motoriken = Sensomotoriken.
Hjärnan är föränderlig och utvecklas hela Aden. Det bildas nya hjärnceller och nya kopplingar skapas och försvinner.
Genom Sensomotorisk och motorisk träning kan nya kopplingar i nervsystemet skapas och inlärning förenklas.
Under kursdagen:
• Du repeterar kort om grundläggande motorik, sinnenas samspel och reﬂexrester och hur dessa kan påverka
inlärning.
• Du får lära dig enkel kartläggning och uppföljning av grundläggande motorisk/sensomotorisk förmåga.
• Du får material och övningar med mål a: alla barn ska ges möjlighet a: uppnå motorisk åldersadekvat mognad.
VI varvar teori med konkreta exempel och prakAk. Målet är a: du kan börja öva och träna med barnen direkt.
Du ska gå på kursen när du/din verksamhet vill:
• Repetera kunskapen hur motorik, sinnen och hjärnans utveckling och a: allt hänger ihop,
• Öka förståelsen kring varför vissa barn (eller vuxna) kan ha utmaningar med inlärning och
vad man kan göra åt det.
• Få konkreta verktyg för kartläggning och uppföljning av motorisk mognad.
• PrakAska övningar och träning a: göra i verksamheten / hemma.
• InspiraAon och kraG All a: förändra sä:et a: arbeta på (inom läroplanen)
• Öka samarbetet och moAvaAonen i verksamheten.
Föreläsare:

Pernilla Unevik: specialpedagog, fd förskolechef, handleder personal och föräldrar, sensomotorisk
tränare och reﬂexpedagog
Åsa Hagdahl : grundare av MoovUp, sensomotorisk tränare och reﬂexpedagog, förälder med egen
erfarenhet av vad olika metoder kan göra för e: barn.

Vill du veta mer om vad vi gör– se hemsida www.moovup.se
För mer informaAon om kursen eller anmälan, kontakta Pernilla Unevik – pernilla.unevik@gmail.com

