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Hvorfor er bevægelse vigtigt for mig i
min dagpleje?

Kropslig dannelse er vigtig fordi en sund og
stærk krop er vigtig for et sundt og aktivt
liv. Bevægelse giver glæde for barnet og
os, samt barnet lærer sin krop at kende og
bliver mere selvhjulpet.

Hvad betyder noget for mig i min dagpleje (hvilke værdier bygger jeg min
dagpleje på)?

Trygge og glade børn, der selv går i gang.
Alle børn uanset forudsætninger har lyst til
at være med og giver dem lyst til, at være
en del af fællesskabet. Bevægelse er lige
med glæde og begejstring

Handleplan – hvad er det jeg vil gøre?
Hvordan skal børnene opleve, at jeg er
Vi vil hjemme og i legestuen lave motorikDGI dagplejer?
baner, lave sanglege med bevægelser i,
(hvad vil jeg konkret gøre?)

som stimuler sanserne. Det bliver en del af
vores aktivitet plan. Eksempler på sanglege kan være Mester Jacob og legen højt
som et hus osv. Dette vil foregå om formiddagen med den samme aktivitet i en kort
periode, så børnene kan genkende hvad vi
gør og følger sig trygge i det.
Motorik bane vil blive opstillet på samme
måde, også i kort periode, for at lærer børnene den. Samt sørge for at børnene kommer ud, for at bliver udfordret fysisk, hvor
der er højt til loftet og mulighed for at ase
og mase og bruge kroppen.

DGI | Vingsted Skovvej 1 | 7182 Bredsten | Tlf. 7940 4040 | CVR: 4001 1218 | info@dgi.dk | www.dgi.dk

Min hvad, hvorfor og hvordan som DGI Dagplejer
Hvordan skal forældrene opleve, at jeg Forældrene vil kunne hører og se det på
børnene, samt vil vi jo selvfølgelig via voer DGI dagplejer?
res kommunikation med forældrene for(hvad vil jeg konkret gøre?)

tælle hvad der sker i hverdagen. Der vil
komme billeder på dagplejens hjemmeside
og i børnenes mapper.
Til forældrekaffe vil forældrene blive bedt
om at deltage sammen med børnene i aktivitet, hvor vi viser noget af det vi gør.

Hvordan vil jeg sikre at lokalsamfundet/omverdenen ved, at jeg er DGIdagplejer?
(hvad vil jeg konkret gøre?)
_______________________________
Evaluering:

Vi besøger plejehjemmet og viser der hvad
vi laver. Vi bruger i løbet af foråret Hallen i
Jerslev og laver aktiviteter der.
________________________________
Efter hver periode med ny aktivitet, vil vi
evaluering hvordan det er gået.
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