1. Alsidig personlig udvikling.

Det vil vi:
Vi ønsker at lære barnet at
være en del af en gruppe og
derved få større kendskab til
sig selv og lære at respektere
andre.

Det gør vi:
Giver plads og tid til fri leg, hvor
børn udvikler fantasi og
tænkning.
Lytter til det enkelte barn og
dets behov.
Er tilstede og støtter i at
håndtere forskelligheder og
konflikter.

2. Sociale Kompetencer.

Det vil vi:
Vi ønsker at lære børn,
hvordan man begår sig i et
fællesskab. Lære børn at
tilsidesætte egne behov og
give plads til andre

Det gør vi:
Sætter børnene sammen i små
grupper.
Igangsætter fælles aktiviteter,
hvor børnene oplever at skulle
samarbejde om en fælles opgave.
Opfordrer børnene til at hjælpe
hinanden og lytte til hinanden og
være opmærksom på hinandens
humør.

3. Sproglig udvikling

Det vil vi:
Vi ønsker at lære børn at
bruge sproget kreativt, at
udtrykke følelser, tanker og
behov, og lære at
kommunikere med andre.

Det gør vi:
Vi læser højt, synger, og
fortæller historier.
Vi arbejder med drama, rim og
remser.
Samtaler i rundkreds mm.
Samtaler om fælles opgaver der
skal løses.

4. Krop og bevægelse.

Det vil vi:
Vi ønsker, at børnene bliver
bevidste om deres krop og får
mulighed for at bruge kroppen og
udvikle færdigheder, balance og
styrke, og derigennem fremme
selvtillid, koncentrationsevne og
det fysiske velbefindende.

Det gør vi:
Vi tager på ture, går til
gymnastik og dans.
Vi bruger dagligt tumle- rummet
og legepladsen.
Laver aktiviteter der opfordrer
til at løbe, klatre, springe mm.

5. Natur og naturfænomener

Det vil vi:
Vi ønsker at lære børnene glæde
ved at færdes i naturen, at
styrke børnenes nysgerrighed for
naturen, at grundlægge respekt
og ansvar for naturen.

Det gør vi:
Vi tager på ture i naturen, hvor
der er tid til at fordybe sig i, hvad
der fanger børnenes interesse.
Vi indsamler naturmaterialer og
bruger det kreativt.
Sår og planter og indsamler bær
mm.
Vi tager temaer op om naturen.

6. Kulturelle udtryksformer og værdier.

Det vil vi:
Vi ønsker at give børnene
mulighed for at udtrykke tanker
og følelser kreativt og derved
udvikle evnen til selv at skabe
noget nyt. Vi ønsker at give
børnene kulturelle oplevelser.

Det gør vi:
Vi præsenterer børnene for
mange forskellige materialer og
giver børnene mulighed for at
eksperimentere.
Vi besøger museer, kirker,
bibliotek
og ser teater, film og hører
koncerter o. m. a.

