Kære forældre og børn.
Velkommen til Girafstuen!
At gå på Girafstuen, er noget ganske særligt, fordi børnene
kommer til at gå på en stue med børn, som alle er på
samme alder som dem selv. I det år børnene går på stuen,
arbejder vi på at videre udvikle deres kompetencer, så de
er klar til at starte i 0 klasse til næste år. For at dette skal
lykkes, er det vigtigt med et godt samarbejde, mellem jer
forældre og os.
Nedenstående er lidt råd til, hvordan I som forældre kan
være med til at styrke jeres barns selvværd og selvtillid, samt
at være selvhjulpen.
•

•

Når I kommer om morgenen er det vigtigt, at det er
Jeres barn som selv bærer sin taske, tager sit tøj af og
på, hænger sit overtøj op på knagen.
Hjælp dit barn med at rydde op i sin garderobe, inden
I går hjem.

•

Når I afleverer og henter jeres barn, er det vigtigt at I
og Jeres barn, husker at hilse på en voksen fra stuen.

•

Jeres barn skal selv kunne klare toiletbesøg inden de
stopper på Girafstuen, dette kan kun lykkes hvis vi
gøre det i fællesskab.

Vi lægger vægt på, at børnene lærer at holde aftaler.
Når man kan holde en aftale betyder det, at man er
troværdig og derved får letter ved at få venner. Det er også
vigtigt at børnene spørger om de må ex. gå på en anden
stue og lege eller spise der.
Der er i orden at børnene prøver at argumentere for at få
deres ønsker opfyldt. Det er nemlig med til, at udvikle
deres sprog og reflekterer over ting. Evne som de får brug
for senere hen i livet.
Men de skal også lære at respektere et nej.

Vi lægger vægt på at styrke jeres barns

Når i henter jeres barn.

sociale - og personlige kompetencer.

Er det vigtigt at I støtter jeres barn i at rydde den leg op,
som barnet er i gang med.

Det gør vi bl.a. ved dagligt at holde samling. Her bliver
børnene udfordret. Børnene lærer at være i centrum, tælle,
synge, spille små rollespil, quiz, og være medbestemmende
mm. Børnene har også små ansvarsopgaver. De dækker
vogn og bord, de er med til at feje og skal sørge for at
rydde op efter sig. Alt dette styrker børnenes selvværd og
selvtillid. De bliver stærke og gode kammerater. De lærer at
drage omsorg og hjælpe hinanden. De lærer at lytte og
anerkende hinandens forskelligheder.

Husk at sige farvel inden I går

Den sproglige kompetence.
Den sproglige kompetence, styrker vi ved, at vi dagligt leger
med ord, rime og remse. Børnene lærer at skrive og
genkende bogstaver, lærer at skrive deres navn, vi synger
og har dialogisk oplæsning.
Motoriske udfoldelse.
Der er også plads til motorisk udfoldelse. Vi har et dejligt
motorikrum, hvor der dagligt bliver danset, lavet
gymnastik, yoga, leget med bolde og andre regellege.

Det er vigtigt at,
I går ind på Tabulex, dagligt,
fordi de fleste informationer
fra huset står der.
Husk at rette inde i Tabulex,
hvis I har fået nyt telefon nr. mm

Finmotorikken styrkes fx ved at børnene tegner, klipper,
maler, syr, laver perleplader.
Legetøj.
Børnene må godt have 1 stk. legetøj med i børnehaven.
Vi forbeholder os retten til at lægge ikke børnehaveegnet
legetøj op i barnets kurv.

Vi glæder os, og ser meget frem til at lære Jeres børn af
kende, og vi håber på et rigtig godt forældresamarbejde.
☺☺☺

