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Velkommen til Celinas Dagpleje. 
- Her skabes der venskaber og dagen byder altid på leg og hygge. 

 
I dagligdagen er der faste rutiner, da jeg mener, at struktur og genkendelighed er vigtig 
for din trivsel. Men her er også højt til loftet. 
Vi vil bruge dagene med at træne alle vores sanser gennem:  

- Kreativ leg hvor vi skal træne vores finmotorik. 
- Hjemmebag og hygge, hvor vi både føler, dufter og smager og oplever glæden ved 

at dele ud og glæde andre. (Hvis der er lidt tilbage til mor og far.) 
- Historielæsning, eventyr og fortællinger, hvor vi øver os på at lytte til hinanden og 

at nyde tid til afslapning og fordybelse.  
- Motoriske og lærerige spil. 
- Sang, musik, sjov og leg, hvor vi bruger kroppen. 

 
Da jeg er af den overbevisning af frisk luft, er sundt for alle vil udelivet være at fortrække 
når vejret tillader det. Du vil derfor kunne forvente en hverdag med massere leg i haven, 
turer til skoven samt stranden som er lige inden for rækkevide. I naturen skal vi udforske 
og finde alverdens skønne ting at være kreativ med. (Jeg ved, at mor og far elsker 
hjemmelavede gaver "#$%). Når vi er indendørs, kan vi lege i legeværelset fyldt med dejligt 
legetøj til mange timers leg og hygge.  
 
Vi giver os god tid til ’’det gode måltid’’, da jeg værdsætter, at der er plads til både 
hyggesnak og tid til at spise. Vi vil fordybe os i sensorik omkring måltidet: farver, duft og 
smag, men samtidig også have fokus på alm. bordskik og hygiejne. 
I huset er der et stort dejligt køkken-alrum, hvor vi spiser vores frokost, medmindre 
vejret er skønt, så spiser vi selvfølgelig i haven eller tager den med på tur. &'()  
 
I din kommende hverdags”base” skal du føle dig tryg og hjemme. Det er vigtigt for mig, 
at alle her trives. Vi er nærværende og rummelige over for hinandens forskelligheder. Her 
er der plads til alle. 
Derfor vil jeg hjælpe dig med sætte ord på forskellige følelser, og hvordan de kan komme 
til udtryk. For sådan lærer man nemlig at være en god ven. 
 
Jeg er her for at hjælpe dig bedst muligt i dine første leveår. Du skal vide, der altid er tid 
til en krammer her hos mig. 
Jeg glæder mig til at byde dig og dine forældre velkommen indenfor i min lille oase. 
Her vil du blive mødt med åbne arme, tryghed, omsorg og masser af nærvær.  
 
Jeg glæder mig til at møde dig.  
 
 


