Igra ima pomembno vlogo pri razvoju otroka v celostno, harmonično in ustvarjalno osebnost. Z igro
otrok razvija svoje motorične sposobnosti in duševno razsežnost, vzpodbuja domišljijo, zadovoljuje
potrebe po gibanju, hkrati pa je igra pomembna tudi za socializacijo.
Če delate z otroki in vas zanimajo nove igre, s katerimi lahko popestrite športno vzgojo, različne
vadbene programe, razredni pouk, šolski odmor, praznovanje otroškega rojstnega dneva, potem

VABLJENI NA ŠPORTNI SEMINAR

Z IGRO DO GIBANJA – 2. del,
ki ga organizirata Waldorfska šola Ljubljana in Zavod za razvoj waldorfskih šol in vrtcev.
Seminar bo potekal v soboto, 14. marca 2015, v telovadnici Waldorfske šole Ljubljana.

Na seminarju bomo spoznali veliko iger za najmlajše (pripovedovanje pravil s pomočjo zgodbe in
domišljije) ter nekoliko starejše otroke in mladostnike. Lovilne igre, igre z različnimi rekviziti , štafetne
igre na sto in en način, spoznavanje in učenje softballa in ultimate frizbija v šoli,… To je le delček tega,
kar vam bomo ponudili na seminarju.
Vsebine, ki smo/ste jih spoznali 7. februarja na prvem seminarju, se ne bodo ponavljale. Pokazali vam
bomo nove igre, zgodbe in vaje.
Program:
8.45 – 9.00

prijave in registracija

9.00 –10.30

igre za najmlajše (od 1. do 3. razreda) - lovilne igre: pripovedovanje in razlaganje
pravil iger s pomočjo zgodbe, prstne igrice (primerne za razrednike, športne učitelje,
varstvene učitelje …)

10.30 –10.45

odmor

10.45 –12.15

igre za otroke od 4. do 6. razreda – igre z žogami, kiji, obroči, tehnično bolj zapletene
lovilne igre, osvajanje prostora …

12.15 –13.45

odmor za kosilo

13.45 –15.15

štafetne igre na sto in en način

15.15 –15.30

odmor

15.30 –17.00

igre otroke od 7. razreda, srednješolce in starejše – prostorske igre, iz katerih
razvijamo košarko, nogomet, odbojko

17.00 –17.30

pregled in zapisovanje iger, dodatna vprašanja in razlage

17.30

zaključek

Med odmori vas bomo pogostili s čajem, kavo, piškoti in sadjem.
Seminar bosta vodila Bojan Popovič in Marta Ivanušič, učitelja športne vzgoje na Waldorfski šoli
Ljubljana.

Prijave zbiramo na e-naslov bothmer2014@gmail.com, kamor pošljete prijavnico s svojimi podatki.
Kotizacija posameznega seminarja znaša 50 €, ki jo lahko poravnate z nakazilom na TRR: 29000
0055342237, SKLIC 00022015, NAMEN: PLAČILO SEMINARJA 2 do 12 . marca 2015 ali pred začetkom
seminarja z gotovino.
Šoli, ki bo imela tri ali več udeležencev, priznamo 20 % popusta.

Obvezna je športna oprema, saj se bomo spremenili v različno stare otroke in postali igrivi
ter razigrani. Ne pozabite:
ZA IGRO NISMO NIKOLI PRESTARI!

Za WALDORFSKO ŠOLO LJUBLJANA in
ZAVOD ZA RAZVOJ WALDORFSKIH ŠOL IN VRTCEV,

Marta Ivanušič

Ljubljana, 17. 2. 2015

----------------------------------------------PRIJAVNICA za ŠOLE -------------------------------------------------IME ŠOLE:
NASLOV ŠOLE:
TELEFON:
E-NASLOV:
PRIJAVA učiteljev:
1.
2.
3.
4.

…
…
…
…

KONTAKTNA OSEBA:
IME IN PRIIMEK
TELEFON
PLAČILO SEMINARJA BOM PORAVNAL/A:



Z GOTOVINO na dan seminarja
na TRR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------PRIJAVNICA -----------------------------------------------------------------------IME IN PRIIMEK:
TELEFON:
E-NASLOV:
POKLIC:
ZAPOSLITEV (ŠOLA, VRTEC):
PLAČILO SEMINARJA BOM PORAVNAL:


Z GOTOVINO na dan seminarja



na TRR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

