Juhuuu!
Varmen kommer! :D
Det betyder vi nu kan tilbringe mere tid udenfor. Derfor har vi også valgt at have et fælles tema for den
kommende tid, som er motorik. Motorik er bevægelse, som styrker børnenes færdigheder i forhold til at
kunne løbe, gå baglæns og sidelæns, hoppe, klatrer plus mange flere. Hvorfor er motorikken vigtigt at have
øje for? Det er den simpelthen fordi, når man bevæger sig, automatiseres barnets bevægelser. Dette
betyder at bevægelsen lagres i barnets hukommelse, hvilket betyder barnet ikke skal tænke over hvordan
man eksempelvis klatrer og hopper. Dette er essentielt for at barnet, kan deltage på lige fod med andre
børn i aktiviteter. Så man kan sige en god motorik, også skaber grobund for relationer til andre børn
gennem leg.
I samme ombæring vil vi have fokus på børnenes sanser. Her vil vi benytte os af skoven, og dens mange
muligheder. Børnene skal opleve gennem deres hænder, da det giver nye nuancer til eksempelvis
regnorme. Alle børn ved hvad en regnorm er, men det er skam ikke alle børn der har lyst til at mærke den.
Her vil vi udfordre børnene i at fornemme naturen gennem deres fingre.
Opfordring:
I samme ombæring som vores temaforløb vil vi gerne opfordre jer forældre, til at tage på legepladser nær
jer, for at være med til at udvikle jeres børns motorik. Ydermere opfordrer vi også til skovture, hvor I på lige
fod med børnene får lov at sanse skoven. En anden sjov aktivitet er når børnene skal blindsmage, så det kan
i lige tænke over😊
Maddag:
D. 26. Maj afholder Yngstegruppen maddag. Inden maddagen vil vi i tre små grupper tale om hvad børnene
kunne tænke sig at spise. Efterfølgende går vi til Brugsen, hvor der handles. Vi håber med dette
arrangement at kunne introducere børnene for nye smagsoplevelser, som man eventuelt vil kunne se i
madpakkerne efterfølgende 😊
De bedste hilsner
Tine, Laila og Stefan

