
Любі друзі! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь в семінарі 

«Жестові музичні і ритмічні ігри Вільми Еллерзік» 
 

Ігри призначені для дітей від 0 до 9 років і широко використовуються ритмічними 
педагогами, вихователями та вчителями початкової школи в Європі, США і Кореї в 
навчальному процесі. В даний час ігри В.Еллерзік перекладені кількома мовами світу 
(англійська, французька, іспанська, корейська), ведеться робота над перекладами 
українською, російською, хорватською, сербською, словенською, італійською мовами; 
готується до друку книга з російськомовними перекладами. 

Семінар відбудеться 
30 квітня - 02 травня 2021 року в Києві 

  
Семінар проводять: 

Інгрід Вайденфельд (Німеччина), керівник Інституту жестових ігор Вільми Еллерзік 

«Insel» в Штутгарті, Головний спеціаліст і викладач цих ігор, учениця Вільми Еллерзік 

Біргіт Кромер (Німеччина), доцент штутгартського вальдорфського дошкільного 

семінару, евритміст, член колегії і викладач семінарів жестових ігор в Німеччині і за кордоном 
 
Семінар призначений для вихователів дитячих садків, вчителів початкової школи, 

вчителів музики та іноземних мов, логопедів та мовленнєвих терапевтів, а також 
батьків та усіх, хто цікавиться віком від 0 до 9 років. 

 
Розклад і адреса проведення будуть уточнюватися. 
Робочі мови: українська, російська, німецька. 
Якщо у Вас виникли питання, звертайтеся: anastasiia.bokovets@gmail.com, Анастасія 

Боковець. 
З повагою, організатори семінару 
 
Відео деяких ігор німецькою мовою можна подивитися за цим посиланням: 

https://www.handgestenspiele.de/videos.html. Також на цьому сайті можна знайти тексти декотрих 
ігор, представлених у різних книгах (наразі їх видано 9). 

У слов'янському світі такі семінари вже проводяться третій рік: перші два роки вони 
проходили у Москві, минулорічний захід через карантин довелося перенести на цей рік. Якщо 
обставини нам дозволять, то цього року захід відбудеться як в Україні, так і в Росії, тоді у 
багатьох дорослих і дітей буде можливість доторкнутися до цього чарівного світу багатого 
образного поетичного слова, яке вміє зцілювати. 

На конференції буде представлений маленький райген, а також ігри різного характеру: 
складові, ігри на дотик, ігри, які змальовують явища природи, пісні у квінтовому настрої.  

mailto:anastasiia.bokovets@gmail.com
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Liebe Freunde! 
  

Wir laden Sie ein, zur  
Ukrainischen jährlichen Waldorf Erzieherkonferenz mit dem Schwerpunkt 

“Rhythmisch-musikalische Hand- und Gestenspiele nach Wilma Ellersiek”  
 

Die Spiele sind für Kinder von 0 bis 9 Jahren geeignet und werden von Rhythmuspädagogen, 
Erzieher und Grundschullehrern in Europa, den USA und Korea im Bildungsprozess häufig 
verwendet. Zurzeit wurden die Spiele von W. Ellersiek in mehrere Sprachen der Welt übersetzt 
(Englisch, Französisch, Spanisch, Koreanisch), es gibt auch schon die Übersetzungen ins 
Ukrainische, Russische, Kroatische, Serbische, Slowenische, Italienische Sprachen. Ein Buch mit 
russischen Übersetzungen ist gerade im Vorbereitung. 
 

Die Konferenz findet statt 
am 30.04 – 02.05. 2021 in Kiew 

Die Konferenzleiterinnen: 

Ingrid Weidenfeld (Deutschland), freiberuflich tätig mit Violinunterricht und Kursen für 

Erwachsene zu den Ellersiek-Spielen., Leiterin von INSEL-Institut, verantwortlich für die 
Herausgabe der Spiele von Prof. Wilma Ellersiek in Buchform 

Birgit Krohmer (Deutschland), Waldorfkindergärtnerin, Eurythmistin und Heileurythmistin, 

Mitglied im Vorstand der Vereinigung der Waldorf-Kindertageseinrichtungen Baden-Württemberg 
e.V. 
 

Die Konferenz richtet sich an Kindergärtner, Grundschullehrer, Musik- und 
Fremdsprachenlehrer, Logopäden und Sprachgestalten, sowie an Eltern und alle, die sich für das 
Alter von 0 bis 9 Jahren interessieren. 
 

Der  Zeitplan und Ort der Konferenz wird später angegeben 
Kontaktperson: anastasiia.bokovets@gmail.com, Anastasia Bokovets 
Arbeitssprachen: Ukrainisch, Russisch, Deutsch 

 

Sie können Videos einiger Spiele auf Deutsch unter diesem Link finden: 
https://www.handgestenspiele.de/videos.html. Auf dieser Seite finden Sie auch Texte einiger Spiele, 
die in verschiedenen Büchern vorgestellt werden (derzeit wurden 9 Bücher veröffentlicht). 
In der slawischen Welt finden solche Seminare bereits zum dritten Mal statt: Zweimal waren sie in 
Moskau. Letztes Jahr wurde die Konferenz wegen COVID-Beschränkungen auf diesem Jahr 
versetzt. Dieses Jahr plant man das Seminar in der Ukraine, als auch in Russland, dann können 
mehr Erwachsener, als auch Kinder bei dieser magischen Welt des reichen Wortes berührt und 
geheilt werden. 
Das Seminar wird einen kleinen Reigen, sowie Spiele verschiedener Art enthalten: Silbenspiele, 
Berührungsspiele, Spiele über Naturphänomene, Lieder in Quintenstimmung. 

 


