Jeg hedder Lone Hansen og er dagplejer i Antvorskovområdet
Jeg har 15 års erfaring som dagplejer.
Ved at arbejde i mit eget hjem kan jeg tilbyde dagplejebørnene en hverdag med faste rammer
hvor jeg indenfor de rammer tilbyder børnene en stabil, tryg og rolig hverdag og samtidig en sjov
og udfordrende dag. Det vigtigste for mig er, at hvert enkelt barn bliver ”set og hørt”
jeg har fokus på, at ikke alle dage er ens.
Jeg har i min dagpleje stor fokus på Krop og Bevægelse.
De fleste børn kan ikke lade være med, at bevæge sig, de løber hopper, kravler og klatrer.
I ugens løb har vi krop og bevægelses dage, hvor kroppen og alle sanser bliver udfordret
med forskellige motoriske og sansmæssige øvelser, f.eks.








Lege med bolde
Gymnastik
Slå kolbøtter
Hoppeøvelser
Øvelse i at tage tøj på/af, dække bord, bage osv.
Tegne, male
Sang/musik/rim/remser

Kroppen er barnets værktøj til at bevæge sig og sanse verden. Kroppen er et stort sammensat
sansesystem, som udgør fundamentet for barnets erfaring, viden, kommunikation, barnets følelser
og de sociale processer der sker med andre børn og voksen.
Ved at styrke børns motoriske færdigheder, udholdenhed og bevægelighed forstærker man deres
muligheder for at udvikle sig.
For at børn kan lære og udvikle sig, er det vigtigt at alle sanser, udvikles og stimuleres. Vores
sanser består af lugtesansen smagssansen, høresansen, synssansen, følesansen, balancesansen og
muskelledsansen.
Det er derfor vigtig for barnet med en god rollemodel at spejle sig i. En voksen der går forrest
motiverer og guider barnet, til barnet selv kan klare opgaven.
Jeg har mulighed for sparring med mine dagplejepædagoger, hvis der opstår situationer hvor jeg har
brug for dette.
Jeg går i heldagslegestue hver 14 dag, sammen med mine kollegaer. Samt i dagligdagen har besøg
og går på besøg hos mine dagplejekollegaer, hvor barnet stille og roligt kan vænne sig til lidt større
forsamlinger.

