PADDEHATTEN, GREJS

Connie(Pædagog)

Camilla (Pædagog)

Velkommen til
HALETUDSERNE

Endnu engang
velkommen til Haletudserne vi glæder os til
samarbejdet.
Stuens telefonnummer :

24 75 89 48
Paddehattens telefonnummer :

76819500

(Tryk 10 for Haletudserne)
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Nu er det ved at være jeres barns tur til at
blive haletudse. Og vi glæder os rigtig meget
til at tage imod jer.
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Hverdag
Om morgenen skal Haletudserne sige godmorgen
til en voksen på stuen. Hvis der er brug for hjælp
til at sige farvel står vi selvfølgelig til rådighed.
Hver dag mellem 9 og 9.30 og igen fra 14 til 14.30
holder vi samling. Vi vil gerne bede om jeres hjælp
til at vi kan holde samling i ro uden for mange afbrydelser. Derfor vil det være dejligt hvis I kan aflevere udenfor dette tidspunkt.

Om
Haletudserne
Når børnene er mellem 2½ - 3 år rykker
de fra vuggestuen over til Haletudserne
efterhånden som de bliver klar.
Hos Haletudserne er børnene alle sammen mellem 2½ og 3½ Børnene rykker i
børnehave når vi vurderer at de er klar og
når der er plads.

Gode råd så barnet bedre mestrer hverdagen.

Medbring tøj som er nemt for barnet at få af
og på.

Brug evt. buksebleer så barnet selv kan gå på
toilettet

Børnene skal have to-delt undertøj på da det
gør det nemmere for dem selv at gå på toilettet

Sko med velcro

Børnene er store. Lad dem gå ind på stuen
sammen med jer i stedet for at der bliver båret.

Rigeligt med skiftetøj

Husk øvelse gør mester !!
Op i Børnehaven
Vi bruger den sidste del af tiden hos Haletudserne
på, at køre dem godt ind i Børnehaven, så de øver
sig på at være i en større gruppe, med færre voksne, men ellers en hverdag der ligner resten af huset.
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Fødselsdag
Hos Haletudserne fejrer vi børnenens fødseldage her i
Paddehatten. Det foregår på stuen mellem 9 og 10.
Hvis I som forældre har lyst til at være med er I meget
velkomne. Aftal på stuen hvilken dag, hvis I gerne vil
holde det en anden dag end selve dagen.
Hvis børnene har noget med til fødselsdagen, skal I
huske at det skal gøre det ud for formiddagsmaden
(som er frugt og brød).
Samtaler
I Paddehatten tilbyder en samtale når barnet er omkring 3-3½år. Vi har valgt at det er en del af den 3. månederssamtale I får tilbudt når barnet er startet i Børnehaven.
Det gøres ud fra dialogværktøjet ”læringshjulet” hvor I
som forældre og vi som pædagoger skal svare på
spørgsmål omkring barnet ud fra læreplanerne. Hvis I
har behov for en ekstra samtale, mens barnet går hos
Haletudserne, så sig endelig til.
Sprog
Når barnet er mellem 2,10 og 3,2 sprogvurdere vi alle
børn. Vi tager selvfølgelig en snak med jer omkring det
og hvis I oplever sproglige vanskeligheder derhjemme
må I meget gerne informere os om det.
I det daglige bruger vi meget sproglig guidning.
Det talte ord hænger nødvendigvis ikke sammen med
sprogforståelsen eller det indre ordforråd, så derfor er
det vigtigt at vi hjælper og guider børnene hele tiden.

Vi har lavet denne gruppe for at kunne målrette
indsatsen med at gøre dem parate til at begynde i børnehavegrupperne.
Børnene får mulighed for i eget tempo at:

Blive renlige

Stoppe med at sove til middag

Sige farvel til sutten

Øve sig i de sociale spilleregler med
jævnaldrene børn

Lære børnehaven at kende
Og lære at:

modtage små beskeder og
fællesbeskeder

Vente på tur

Selv tage tøj af og på

Navigere på en stue med større børn og
færre voksne

Blive mere selvhjulpne
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PRAKTISK
Selvhjulpenhed
Hos Haletudserne arbejder vi meget med selvhjulpenhed, så det er vigtigt at gøre det så nemt for
børnene som muligt at kunne
selv.
Selvhjulpenhed er noget vi
øver hele tiden. Når vi øser
mad op, når vi skal ud/ind, når
vi er på tur, når vi er på badeværelset, når vi rydder op og
på alle andre tidspunkter.
Børn elsker at mestre deres verden, en færdighed
der er med til at opbygge deres selvværd og selvtillid og som vi i fællesskab skal hjælpe dem med at
tilegne sig ved bl.a. at stiller aldersvarende krav.
En god inspiration til hvordan, er filmen: ” lad barnet gøre det selv…” som kan ses på vores hjemmeside.
Søvn
Haletudserne sover på Haletudsestuen. Omkring
det tidspunkt hvor barnet begynder hos Haletudserne, begynder det også at sove på stuen. I skal
medbringe sut/sovedyr, (hvis de bruger det) resten
klarer vi. Der er en af de voksne der er hos børnene indtil de sover . Dem der ikke sover kommer på
legepladsen sammen med børnene fra børnehaven. Det er en af de steder i hverdagen hvor de lærer både børn og voksne fra børnehaven bedre at
kende.

Skuffer
Børnene får en skuffe på stuen som er til deres ”produkter” og til deres soveting.
Skiftetøj og andet skal være i børnenes
kurve i garderoben.
Bleer. Indtil den måned hvor børnene fylder
3 år bruges Paddehattens bleer. Når børnene
bliver 3 år skal de selv medbringe bleer.

