Double Doodle Play
Poglejmo svet s
celimi možgani
Seminar je primeren za
• učitelje, vzgojitelje,
svetovalce na vseh
stopnjah,
• starše,
• radovedneže, ki želijo
delovati celostno.
Nadzorovano gibanje celega telesa in ustvarjanje z obema rokama pripravi telo na delo in vodi k uspehom.

ZOOM
pomlad 2021

Seminar za tiste, ki ob kognitivnemu vidiku učenja želite
podpreti tudi čustveni in socialni razvoj … ter prisegate na
igrivo učenje, ker:
-

se največ naučimo, ko se igramo in

le spretnosti, ki temeljijo na naravnem gibanju in
razvoju nam lahko uspešno služijo celo življenje

Kotizacija: 115 EUR

Raziskovali bomo oblike gibanja iz sistemov Brain Gym® in Vision Gym® in jih
povezali z/s:

Izvajalka

Mojca Vilfan

središčnim poljem in osredotočenim gledanjem
gibanjem, ki vodi k polnočutnemu risanju
uporabo oči na bolj sproščen način, povezan s celotnimi možgani
preprostimi dejavnostmi, ki jih lahko uporabimo doma ali v šoli, da bi naš vid uporabljali
čimbolj zdravo
• učinkovito rabo obeh rok pri vsakdanjih dejavnostih, sproščeno pisanje
•
•
•
•

Odkrivali bomo

Začutili bomo, kako

•

svojo prirojeno sposobnost risanja in
slikanja

•

nove poti povezovanja barv, oblik in
gibanja ter oblikovanja

•

pomen rabe obeh rok in celega telesa
pri uspešnem učenju

•

radost, lahkotnost in vedrino
kreativnega izražanja
preproste dejavnosti za zdravo uporabo
vida

•
•

učinkovito rabo obeh rok pri vsakdanjih
dejavnostih

Dejavnosti obojeročnega ustvarjanja:
- prečkanje vidne/kinestetične sredine,
- uporaba obeh očes za delo v
sredinskem polju,
- ponotranjenje zgodnjih faz razvoja,
- prostorska orientacija in zaznavanje
globine ter
- lastno zavedanje v povezavi z gibanjem
in tipanjem,

vplivajo na sposobnosti branja in
pisanja oz. finomotoričnih spretnosti.

8-urni seminar je na prvi stopnji
izobraževanja v okviru Edu-K.

.

Predznanje ni potrebno. Na
seminarju dobite obsežen
priročnik v slovenščini.

Vaja sodelovanja obeh rok in oči, koordinacije
oko-roka, prijem pisala, iskanje in premikanje
sredine ...

Saturn Izobraževanje in svetovanje ● Mojca Vilfan ● www.braingym.si ● 041 358 076 ● saturn.bg@gmail.com
Brain Gym je zaščitena blagovna znamka Edu-K Foundation, www.braingym.org

Double Doodle Play
ZOOM, pomlad 2021

Poglejmo svet s celimi možgani
Izkušnje mi potrjujejo, kako uspešna je uporaba igrivega
sistema obojeročnega risanja (Double Doodle Play®) pri
mojem delu z malimi in velikimi, zato jo želim deliti tudi
z vami na 8 urnem seminarju. Še en dokaz, kako je
enostavno in naravno orodje v osebnostnem razvoju ali
usmerjenem delu z drugimi lahko neprecenljivo. To je
orodje, ki ga pri opismenjevanju zagotovo
vsakodnevno uporabim v prav vseh odtenkih.

Trajanje: 8 ur (2x4 ure)
Kotizacija: 115 EUR

Seminar izvajam Mojca Vilfan, profesorica razrednega
pouka in defektologije, Brain Gym® inštruktorica in
svetovalka ter inštruktorica Double Doodle Play® in
Optimal Brain Organization® ter inštruktorica in
svetovalka Gradnikov gibanja in Učenja z gibanjem
Sistema Movement Based Learning.

Prijave

Saturn

Mojca Vilfan s.p.

Brezje 40 a, 4243 Brezje
041 358 076
saturn@braingym.si
www.braingym.si

¨Gibanje odpira
vrata v učenje.¨
(Paul E. Dennison)

Prijavnico s popolnimi podatki
pošljite najkasneje do 28. 9. 2020.
Hitreje se prijavite z elektronsko
prijavnico na www.braingym.si

Avtorica Double Doodle Play je Gail

Dennison, tudi avtorica Vision
Gym® in soavtorica Brain Gym®.
Seminar je del prve stopnje
izobraževanja v okviru Edu-K in je
ena od možnosti za tiste, ki želite
pridobiti licenco Brain Gym®
inštruktorja ali svetovalca.

Seminar je primeren za
strokovne delavce v vrtcih in
šolah in vse starše, ki želijo dati
svojim otrokom več veselja in
trdne temelje za učenje

S podpisom prijavnice potrjujem pravilnost osebnih podatkov, se zavezujem, da
bom poravnal prijavnino za seminar in dovoljujem organizatorju, da moje osebne
podatke uporabi za izvedbo seminarja in da mi v prihodnosti posreduje
ponudbe.Obvezujem se, da bom ob prijavi plačal/a 25% celotne kotizacije, ki se ob
primeru odpovedi z moje strani oz. neudeležbe seminarja ne vrača. Prijava je
potrjena šele ob prejemu tega zneska na TR organizatorja št. . SI56 6100 0002
3487 151.

Celotna kotizacija mora biti poravnana pred izvedbo, v nasprotnem
primeru udeležba na seminarju ni mogoča.

Število prijav je omejeno. Seminar bo izveden ob
zadostnem številu prijav. Pri izvedbi bomo upoštevali vsa
priporočila NIJZ.

Saturn Izobraževanje in svetovanje

●

Mojca Vilfan

●

www.braingym.si

●

041 358 076

●

bg.mojca@gmail.com

Brain Gym je zaščitena blagovna znamka Edu-K Foundation, www.braingym.org

PRIJAVNICA

Podpisani ………………………………………………………… se prijavljam na seminar Double

Doodle Play®, ki ga bo vodila Mojca Vilfan na Brezjah, __________________.
E-NASLOV UDELEŽENCA
TELEFON UDELEŽENCA

……………………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………………………..….

Točen naziv in naslov PLAČNIKA (ulica in hišna št., pošta) ……………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………….……
davčna številka ………………………………….
Datum: ………………………………

(Žig)

Podpis: ………………………………………

