
Nyhedsbrev september 
  

 

Tillykke Tessa, med din 1års fødselsdag d 26/9! HURRA! 

 
 

Leg med fokus på sprog og krop. 
 

Legen går ud på at vi vil tumle med børnene, det vil vi gøre et par gange om ugen og vi vil have fokus på 

motorik og sproget. Det er vigtig at vi sætter ord på alt hvad vi gør i vores hverdag, på den måde udvikles og 

styrkes børnenes sprog. 

Det er specielt vigtigt at have genkendelighed i form af nogle rutiner og også her sætte ord på, fx det med at 

man spiser morgen mad. ”jeg hælder mælk op i koppen, så du kan drikke ” osv. 

Der findes et hav af lege og aktiviteter, der stimulerer sanserne, og hvor man samtidig synger eller taler om, 

hvad børnene gør og oplever.  

Eksempler på lege. 

 

1. Lad børnene træde på forskellige ting, med forskellige underlag, fx Hård, bløde og flydende 

 

2. Leg med tørklæder - kast dem op i luften og dans med dem - og opfordre børnene til at lave store 

armbevægelser, mens vi hører musik. 

Store armbevægelser styrker arm- og håndmotorikken, der er et forstadie til finmotorikken. 

Det er bare et par eksempler man kan lave med de små. 

Dagplejedag 

 
På torsdag d. 5/9 vil mælkevejen og solstrålerne få besøg af dagplejerne, de kommer om formiddagen, hvor 

vi håber på godt vejr.  

vi vil sammen med dagplejerne lave nogle aktiviteter, og begynde dagen med en stor samling hvor vi spiser 

frugt og boller og synger nogle sange 

vi glæder os til at tilbringe dagen med Dagplejen!. 

 

 

OBS. 
 

Vil i være søde at tjekke op på skifte tøj og tøj til det kommende vejr, vi kommer ind i en tid, hvor det bliver 

koldere og mindre sol, derfor er det vigtigt at der er fodtøj og overtøj til vejret. 

 

Tabulex, 
                                       Det er vigtigt at i tjekker jeres børn ind og ud af tabulex.  

 

 

MVH  

 

Maria, Line, Heidi, Simone og Mark 


