Dagplejer i Rask Mølle
Anita Olesen Rod
Adresse: Gyvelvej 17, Rask Mølle

Født:

Juli 1969

Ansat: Dec. 2006
Dyr:

Hund (springer spaniel)

Røg:

Ingen røg, heller ikke fra gæster.
Jeg har brændeovn

Sanse og kreativ dagplejer
påSanse og kreativ dagplejer

Jeg er blevet godkendt til sanse og kreativ dagplejer.
Det betyder, at jeg går op i børns sanser og læring igennem sanser. Jeg
har bl.a. en føle / sanse bane og kasse. Hvor der er forskellige ting i,
som de kan føle på med hænder og bare tæer. Som jeg ofte bruger, til
børnenes store glæde.
Jeg giver omsorg og tryghed, samt nærvær, i form af hygge, krammer,
en hjælpende hånd og trøst. Jeg lærer børnene sociale kompetencer så
som at, respektere hinanden, deres forskelligheder og lytte til hinanden.
Vi leger det børnene er optaget af. Vi bygger huler, læser en bog og
synger og danser. Jeg har nogle scootere indendørs som bliver brugt
flittigt.
Så vidt muligt er vi ude hver dag, afhængig af børnegruppen. Vi er enten
i haven eller ude og gå. Når vi er i haven, så bliver der kørt på
motorcykler og lavet fine sandkager. Jeg har to sandkasser. En ude i det
fri og en under tag. Vi er meget i min have, hvor der er forskellige
motoriske udfordringer. Som f.eks. klatretårn med rutsjebane, bakker og
trampolin.
Vi kigger også på dyrelivet i min have. Biller, regnorme, fugle og egern.
Vi har en springer spaniel hund. Det er en lærenem, lydig og kærlig race.
Han hedder Carlo. Han kommer ind og hilser på børnene en gang
imellem.
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Jeg har forskellige ting i haven, hvor vi får brugt vores sanser. B.la.
tagrender, hvor vi kan hælde vand i og se det løbe fra den ene til den
anden. Bolde og biler kan også bruges.
Jeg har opmærksomhed på sproget i forskellige situationer og
alderstrin,ud fra mit ”leg med sprog” kursus.
Vi laver også diverse kreative ting i løbet af året.
De får lov at male, tegne, bage boller, modellervoks og andre
overraskelser.
Jeg lærer børn at være selvhjulpne, når de er klar til det.
Jeg arbejder med vores seks læreplanstemaer hele året. Så alle
områder bliver berørt.
Jeg har fokus på at børnene trives i det og udvikler sig.
Vi går i legestue hver 14 dag. Den ene gang er om formiddagen, den
anden er heldags legestue. Her mødes vi og hygger med andre
dagplejere og børn.
Vi mødes også med andre dagplejere. Går på sportspladsen, på
legepladsen eller i skoven.
Vi besøger også børnehaverne her i byen.
Jeg bager for det meste mit eget brød, hvilket børnene nyder meget. Jeg
sørger for en sund og varieret kost.
Glæder mig til at lære Jer at kende.
Hvis du/I er blevet mere nysgerrig på, hvad Dagplejen Vest kan
tilbyde, så kom og se, hvad vi laver.
Ring først på 30 72 07 78
Velkommen i min dagpleje.

Ønske om plads hos mig skal ske via Pladsanvisningen,
Jytte Jensen, tlf. 79 75 52 49, telefontid 12.30 – 15.00,
Fredag 9.00 – 12.00.
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