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BEVÆG DIN HVERDAG
I SKOLEN OG
DAGINSTITUTIONEN
- BÅDE FAGLIGT,
KROPSLIGT
OG SOCIALT
På en fælles vej i arbejdet med læring gennem
bevægelse fra barn til voksen bygger vi en bro,
et bredere samarbejde institutioner og skoler
imellem, hvor fokus er bevægelsesglæde og
aktiv læring med fagligheden i behold

WWW.ATIB.DK

ATIB - LÆRINGSPORTAL
ATIB.DK ER EN LÆRINGSPLATFORM, DER BESTRÆBER SIG PÅ AT SKABE
SAMMENHÆNG MELLEM MOTION OG BEVÆGELSE OG HVERDAGEN I SKOLEN
OG DAGINSTITUTIONEN

SKOLEN

DAGINSTITUTIONEN

Læringsportalen hjælper dig som underviser med at
holde det faglige fokus i din undervisning – også,
når de aktive elementer kommer ind.

Med ATIB får du læringsmateriale til den pædagogiske læreplan og i særdeleshed en masse inspiration
til lege, motorik, aktiv læring, bevægelse og trivsel.

Her finder du et stort udvalg af aktiviteter samt
undervisningsmateriale til alle fagene på alle årgange,
som skaber sammenhæng mellem faglighed, motion
og bevægelse. ATIB sætter fokus på fagområder som
trivsel, idræt, motion og bevægelse, aktiv læring
og vikaren. Aktiviteterne kan tages direkte ud og
bruges i undervisningen.

ATIB hjælper dig som pædagog eller pædagogmedhjælper til at udvikle et indhold og et værktøj til
at implementere sproglig udvikling, talforståelse,
motorik og sanseintegration i aktiviteter med børn.
Platformen giver ideer til, hvordan motorik og bevægelse kan indgå som en naturlig del af jeres hverdag i
daginstitutionen.

ATIB | www.atib.dk | atib@a-sport.dk | 9751 0717

MED ATIB ABONNEMENT
FÅR DU
MANGE FORDELE

DAGLIG DOSIS

En unik dekorativ plakat + kompendium til indskoling, mellemtrin og udskoling

LEGEHJUL

Fuld adgang til www.legehjul.dk med over 60 lege
og aktiviteter

IDÉBANK

Fri adgang til A-Sports Idébank, hvor du gratis kan
downloade over 150 aktiviteter

KURSER

10% rabat på ATIB kurser på www.atib.dk

WEBSHOP

20% rabat ved køb af varer på a-sport.dk med
forbehold for udvalgte varegrupper

POINT

8.000 point til workshops, kurser eller kursusmaterialer hos ATIB

UNI-LOGIN

AKTIVITET

Fuld adgang til ATIB-idékataloget med over 600
aktiviteter samt undervisningsmaterialer

”

Nem og hurtig adgang til ATIB.dk og Legehjul.dk
via dit UNI-login

En af hjørnestenene i vores vision er, at der gennem bevægelse opbygges
atmosfære, læring, stemning og trivsel...

TRÆNING

LAD OS SAMMEN GØRE LÆRING
AKTIV
BEVÆGELSE
INDLÆRING

BEVÆGELSE OG AKTIV LÆRING

IDÉKATALOG

FIND DET RETTE ABONNEMENT
DE TRE ABONNEMENTSPAKKER ANGIVER, HVILKEN PULJE AF LEGE,
BEVÆGELSES- OG UNDERVISNINGSMATERIALER DER ER ADGANG TIL

DINE FORDELE

GRUND PAKKE

MELLEM PAKKE

FULD PAKKE

Fuld adgang til atib.dk







‘Daglig Dosis’ - Indskoling







‘Daglig Dosis’ - Mellemtrin







‘Daglig Dosis’ - Udskoling







Fuld adgang til Idébank







20% rabat på a-sport.dk
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X

X



Bestil pakke

Bestil pakke

Fuld adgang til legehjul.dk
10% rabat på alle kurser

SAMMENLIGN ATIBS PAKKER

8.000 point

Bestil pakke

I abonnementspakken finder I også flotte dekorative plakater og kompendier, der vil give ’kærlige
puf’ til den daglige bevægelse i indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Helt specifikt præsenterer vi ’Daglig Dosis af fysisk og social Aktivitet, Træning, Indlæring og Bevægelse.
Udover materialer og didaktiske overvejelser er der store rabatter forbundet med de to pakker efter
grundpakken. De to pakker giver rabat på kurser, der knytter sig til læringsportalerne. Med Fuld
Pakken er der udover 10 % på alle kurser også adgang til ATIB.dk, adgang til A-Sports Idébank,
adgang til Legehjul.dk og 8.000 point til ATIB kurser og kursusmaterialer.
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GRUND PAKKE
kr.

4.999
Årlig



Fuld adgang til atib.dk



‘Daglig Dosis’ - Indskoling



‘Daglig Dosis’ - Mellemtrin



‘Daglig Dosis’ - Udskoling



Fuld adgang til Idébank



20% rabat på a-sport.dk

X

Fuld adgang til legehjul.dk

X

10% rabat på alle kurser

X

8.000 point

ABONNEMENT - GRUND PAKKE
Grundpakken giver adgang til den store mængde
af aktivitetsidéer på ATIB portalen og i A-Sports
Idébank. De nyeste rekvisitter og redskaber til de
mange aktiviteter er desuden omfattet af en rabat
og nemme at finde på A-Sports webshop. Grundpakken indeholder det, som enhver lærer eller
pædagog kan have brug for i almindelighed.
Udover indhold til idrætstimer medtænker vi
selvfølgelig aktiviteter og rekvisitter til motorik,
Aktiv Læring og andre timer med bevægelse.

MELLEM PAKKE

ABONNEMENT - MELLEM PAKKE
Mellempakken giver adgang til bevægelsesportalen
Legehjul.dk og selvfølgelig til den store mængde
af aktivitetsidéer på ATIB portalen og i A-Sports
Idébank. De nyeste rekvisitter og redskaber til de
mange aktiviteter er desuden omfattet af en rabat
og nemme at finde på A-Sports webshop.
Mellempakken indeholder desuden 10 % rabat på
alle kurser. Generelt medtænker ATIB, at bevægelse, ideer og rekvisitter er rettet til både idræt
og til motorik, Aktiv Læring og andre timer med
bevægelse.

FULD PAKKE
kr.

10.999
Årlig

AKTIVITET



Fuld adgang til atib.dk



‘Daglig Dosis’ - Indskoling



‘Daglig Dosis’ - Mellemtrin



‘Daglig Dosis’ - Udskoling



Fuld adgang til Idébank



20% rabat på a-sport.dk



Fuld adgang til legehjul.dk



10% rabat på alle kurser



8.000 point

TRÆNING

kr.

5.999
Årlig



Fuld adgang til atib.dk



‘Daglig Dosis’ - Indskoling



‘Daglig Dosis’ - Mellemtrin



‘Daglig Dosis’ - Udskoling



Fuld adgang til Idébank



20% rabat på a-sport.dk



Fuld adgang til legehjul.dk



10% rabat på alle kurser

X

8.000 point

ABONNEMENT - FULD PAKKE
Fuldpakken giver adgang til bevægelsesportalen
Legehjul.dk og til den store mængde af aktivitetsidéer på ATIB portalen og i A-Sports Idébank.
De nyeste rekvisitter og redskaber til de mange
aktiviteter er desuden omfattet af en rabat og
nemme at finde på A-Sports webshop. Pakken
indeholder desuden 10 % rabat på alle kurser, og
endelig tildeler vi en ekstra bonus på 8.000 point.
Pointene kan I omsætte til workshops, kurser eller
kursusmaterialer hos ATIB.

LAD OS SAMMEN GØRE LÆRING
AKTIV
BEVÆGELSE
INDLÆRING

ATIBS FORUM
MED ATIB FORUM FÅR DU ALT, HVAD DER SKAL TIL FOR AT IMPLEMENTERE LEG,
LÆRING, MOTION OG BEVÆGELSE I HVERDAGEN

ATIB

LEGEHJUL

ATIB placerer bevægelsen i centrum. Aktivitet,
Træning, Indlæring og Bevægelse er nøgleord for at
skabe den optimale løsning for undervisning, hvad
enten det udspiller sig i skolen, i børnehaven eller i
idrætsforeningen. Gerne lidt mere af det bedste hele
tiden, og derfor bevæger vi os også hele tiden.

Legehjul er et digitalt værktøj til leg og bevægelse.
Det er let anvendeligt og kræver ikke den store
forberedelsestid. I abonnementet til Legehjul får
I adgang til over 60 lege og aktiviteter, med små
videoforklaringer til. Legehjul opdateres løbende i
abonnementsperioden. Log på via UNI-Login.

TIGERTRÆNING

YOGA I SKOLEN

Tigertræning er en bevægelsesmetode for børn og
voksne. Tigertræning indeholder elementer af samarbejdslege, familieakrobatik, kamplege, børneyoga,
dans og musik. Tigertræning kan være for småbørn,
børnehavebørn, skolebørn og børnefamilier. Vi afholder undervisning og events for 10-600 deltagere.

I forhold til det moderne samfund, hvor mange har
travlt og er stressede, arbejdes der i yoga med at
sætte tempoet ned, finde ro, og lukke af for uvedkommende stimuli/ forstyrrelser. Vi tilbyder forskellige former for workshops og kurser tilpasset den
enkelte skole/institutions behov.

A-SPORT IDÉBANK

A-SPORT

Vi vil være med til at give alle lærere, pædagoger og
instruktører inspirerende og motiverende undervisningsmaterialer, som viser, hvordan man på en
kompetent og naturlig måde kan implementere
øvelser/lege i undervisningen så det bliver med
”læring i bevægelse” i fokus.

A-Sport er totalleverandør af idræts-, trænings- og
aktivitetsudstyr til danske klubber, skoler og institutionsmarkedet. Vores produktsortiment indeholder
alt hvad der skal til, når det gælder træning, motion,
idrætsundervisning, aktiv læring og sjove, lærerige og
pulsgivende lege og aktiviteter.
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ET EKSEMPEL PÅ EN AKTIVITET

AKTIVITETENS TITEL
Antal af deltagere

Varighed af aktiviteten

Videresend til kollega

Aldersgruppe

Print ud

FORMÅL
Det faglige formål med aktiviteten, og hvad aktiviteten sætter fokus på.

REKVISITTER
Her danner du dig et overblik over, hvilke materialer du skal bruge i denne bevægelses aktivitet.

SÅDAN GØR DU:

1

2

3

STEP ET

STEP TO

STEP TRE

Kort beskrivelse af, hvordan det

Kort beskrivelse af, hvordan det

Kort beskrivelse af, hvordan det

første step skal udføres.

andet step skal udføres.

tredje step skal udføres.

BESKRIVELSE
I dette afsnit finder du beskrivelse af hele aktiviteten.

VARIATION
Udviklingsmuligheder, hvor du både kan bestemme aktivitetens sværhedsgrad og udbytte.

AKTIVITET

TRÆNING

LAD OS SAMMEN GØRE LÆRING
AKTIV
BEVÆGELSE
INDLÆRING

FOR YDERLIGERE INFORMATION:
Besøg os på www.atib.dk
Eller kontakt A-Sport på
tlf: 9751 0717
e-mail: atib@a-sport.dk
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