Rörelsecertifierad skola
Varför? Vi har märkt att det finns ett ökat behov efter kvalificerade instrument för att få barnen att röra på sig ännu mera. Spontanidrott är inte lika
självklart längre. Viktigt att bedriva en varierad verksamhet så att barnen dels finner ”sin” aktivitet dels för att få en sån allsidig träning som möjligt.
Kul idrott F-3 för att få en variation på övningsvalet under idrottslektionen för barnen i åk F-3.
Rörelse till musik
Schlagergympa
Lek till musik
Ämnesövergripande idrott
Bollkul.
Idrottsmix åk 3-6 för att få en variation på övningsvalet under idrottslektionen för barnen i åk 3-6.
Rörelse till musik
Bollskoj
Lekar
Fallskärmsdans
Rolig styrka och kondition
Yoga för barn – för ökad koncentration och stillhet
Miniyoga
Paryoga för samarbete
Yogalekar
Ledarträning
Andnings- och avslappningsövningar
Rör på Er! Rastaktivitet utomhus.
Bollspel
Hopprep, hage och twist
Rockringsskoj
Lekar
Rörelseglädje i små utrymmen! Ny energi snabbt i befintliga lokaler.
Pausgympa till musik på små ytor
Sittande gympa
Sittande yoga
Lekar och spel med puls
Koncentrationsträning
Lär genom idrott! Ämnesövergripande idrott
Idrott och matematik
Idrott och språk
Idrott och NO
Idrott och SO
Vad innebär det att få sin skola rörelsecertifierad?
Tillgång till spec logotype att använda i sin marknadföring.
”Certifikat” att sätta upp på skolan + på egna hemsidan.
Årliga klass-/skolkampanjer/tävlingar/utmaningar?
Föräldrainfo – inspiration att forts röra sig tillsammans hemma.
Elevinfo - inspiration att forts röra sig tillsammans i skolan och på fritiden.
Varje kurs ges som heldag. Klockslag bestäms i samråd med Er.
Priser:
Vid beställning av en kurs
14000 kr
Vid samtidig beställning av två kurser
25000 kr
Vid samtidig beställning av tre kurser
36000 kr
Vid samtidig beställning av fyra kurser
46000 kr
Moms tillkommer på samtliga priser. Fri tillgång till lämplig lokal förutsätts.
Bilresa, lunch och ev. kostnader för logi tillkommer.
Priserna avser max 30 deltagare per kurstillfälle. För fler än 30 deltagare debiteras tillägg enligt fast tariff.
Denna offert är giltig tom 31/12 2007.
Frågor? Kontakta Anna eller Tomas på telefon nedan eller via e-post info@neoteric.se.

Monbijougatan 10 B 21153 Malmö
0733 – 75 95 50 alt 75 95 51
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