Gymnastik for børnehaver i
Aalborg Kommune

Børnehaver

Aktiviteter med fokus på sanser
og kroppens bevægelsesmønstre
Web: www.aig-aalborg.dk E-mail: info@aig-aalborg.dk Telefon: 51 98 71 05 Adresse: AIG, Hal 3, Annebergvej 48, 9000 Aalborg

Gymnastik i øjenhøjde
Hos AIG byder vi på sjove og motorisk udviklende Idrætsgymnastik-aktiviteter i inspirerende faciliteter. Aktiviteterne kan
efter ønske enten foregå med tilsyn og vejledning eller med
instruktion af en AIG træner.
Aktivitetsbesøg med instruktion

Aktivitetsbesøg med tilsyn

Vælges aktivitetsbesøg med instruktion, vil AIG-instruktøren
planlægge og forberede en motorisk udfordrende og udviklende træning. AIG-instruktøren sørger for smil, varme og tryghed i
samværet med børnene.

Vælges aktivitetsbesøg med tilsyn, vil AIG-instruktøren
kort introducere børn og pædagoger til de mange spændende
redskabsmuligheder og de få sikkerhedsregler, som skal overholdes. Herefter vil aktiviteten være træning under ledelse af eget
personale, og med tilsyn og vejledning fra AIG-instruktør. Denne
mulighed er oftest relevant, hvis en institution selv har en gymnastikfaglig person, eller hvis man selv vil bygge oven på tidligere
aktivitetsbesøg med instruktion. Muligheden kan også benyttes
som en social tur ud af huset uden særlige læringsmål. En AIG
instruktør vil altid være til stede.

Vi arbejder ud fra en legebetonet tilgang og med en stor viden
omkring sanseapparatet og kroppens udvikling. Vi arbejder ud
fra viden omkring de grundlæggende bevægelsesmønstre, gå,
kravle, trille, hoppe m.fl. og ønsket om at udvikle børnenes sanser
og bevægelsesmønstre.
Vi skaber en verden af bevægelse i AIG, hvor børnene vil blive
introduceret til en række af forskellige ”lande”, hvor sanserne stimuleres. Vi arbejder bl.a. med koordination og synssansen ved at
opstille forhindringsbaner hvor børnene skal bevæge sig gennem
en række forhindringer som stiller krav til børnenes balance. Vi
arbejder med den kinestetiske - og vestibulære sans ved at lave
øvelser på forskellige underlag, så som trampolin og skum-grav.
I AIG får børnene mulighed for at afprøve deres balance, styrke og
koordination. Vi arbejder ud fra en viden omkring aldersrelateret
træning og planlægger jeres besøg i AIG med et formål om at udvikle og udfordre børnenes sanser. Et veludviklet sanseapparatur
er med til at udvikle børnenes motoriske færdigheder og sørge for
at de kan bevæge sig sikkert og optimalt.

Praktisk information
•

Indgang til hallen ligger ved stadions syd-vestlige udgang imellem Hal 1 og Hal 3.

•

Børnene skal have sportstøj på (shorts, T-shirt el. gymnastiktøj). Sko må ikke benyttes i hallen.

•

Børnene kan desuden medbringe en drikkedunk og der
er mulighed for at spise madpakker.

•

Maksimalt 60 personer af gangen.

Aalborg dygtigste instruktør-team

Vejledende priser

Hos AIG har vi Aalborgs vel nok mest engagerede og dygtigste
instruktør-team. Teamet består, udover Aktivitetskoodinator Gitte
Vang Brandtoft, også af fysioterapeuter, idrætsuddannede og læreruddannede. Alle med mange års erfaring både som gymnaster
og trænere.

•

600 kr. i timen inkl. tilsyn og vejledning

•

750 kr. i timen inkl. instruktion

Kontakt os og hør mere:
Telefon: 51 98 71 05
E-mail: aktivitetskoordinator@aig-aalborg.dk
Aktivitetskoordinator, Gitte Vang Brandtoft
Gitte Vang Brandtoft (billedet) har været tilknyttet som AIGinstruktør i syv år og har hele sit liv beskæftiget sig med
gymnastik og fysisk træning. Gitte er uddannet på Danmarks
Trænerskole og varetager AIGs tilbud til skoler og institutioner. Gitte møder børnene i øjenhøjde og med en anerkendende tilgang.
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