Legestueprofil for Høje Kolstrup
Dagplejerne på Høje Kolstrup har legestue på Uglekær 1.
Høje Kolstrup er et naturskønt område ved mark og skov, og legestuen er centralbeliggende på Høje
Kolstrup.
Legestuen indeholder et dejligt stort legerum, som vi har indrettet i små børnevenlige miljøer, hvor der er
plads til både fordybelse og fælles leg, her kan blandt andet nævnes et legohjørne, køkken/dukke hjørne
o.s.v.
Udover det har vi udenfor en stor dejlig legeplads, som vi p.t er ved at indrette. Vi har planer om, at lave
en pilehytte/piletunnel og bålsted.

Vi tilbyder:
En erfaren dagplejegruppe, som arbejder ud fra principperne i læreplanerne.
Vi lægger derfor vægt på
•

At støtte og guide det enkelte barn, så det udvikler sig både
personligt og socialt i fællesskabet

•

At inddrage barnet i aktiviteterne og daglige gøremål for derigennem at gøre det selvhjulpent

•

At stimulere barnet gennem sang – rim – remser samt historier

•

At give barnet glæden ved bevægelse gennem leg, ture i naturen og boldspil m.v.

•

At stimulere sanser og fantasi

•

At bruge den omgivende natur og se hvor tingene kommer fra

•

At tage på udflugter ud af huset

•

At præsentere barnet for årstidens traditioner
•

Som noget nyt er vi i gang med et sprogprojekt og et motoriksforløb

Legestuen er til afbenyttelse hele ugen, og dagplejerne mødes til fælles
aktiviteter. Dette giver barnet de bedste betingelser for at lære de andre
dagplejere at kende.
Når der arbejdes med et specifikt emne i gruppen deler dagplejerne sig op i
mindre grupper.

Legestuen giver også mulighed for at forældre kan komme på besøg, ligesom der afholdes
heldagslegestue.
Vi har forskellige arrangementer såsom:
•

Julearrangement

•

Fastelavn

•

Påskefrokost

•

Dagplejernes dag

•

Sommerfest (temadag)

•

Motionsløb

•

Ture ud af huset

•

Teater

Ligesom vi ind imellem tilbereder mad på bål.

