
Oktober 2019 

Nyhedsbrev for Solstrålerne 

 

I oktober måned vil vi have ekstra fokus på børnenes motorik. Derfor vil vi på stuen lave forskellige 

motoriske øvelser og lege. Vi vil lave motorikbaner hvor børnene skal kravle op og ned, kravle over 

og under, hoppe, slå koldbøtter, kaste og gribe osv.  Og så vil vi selvfølgelig også gøre brug af 

legepladsen, gå ture i nærmiljøet hvor vi b.la.skal gå og løbe op og ned af bakker.  

Det er vigtigt at børn mellem 2 og 5 år får krydsmønstret integreret fuldt i kroppen. Derfor skal børn 

i denne aldersgruppe fortsat kravle, rulle rundt, klatre op og ned, kravle på stole, sofaen, borde, 

senge og gerne i en ribbe. 

Når interessen og motivationen er der, skal barnet øve sig. Selvfølgelig under opsyn af en voksen. 

Ved at barnet får sine egne motoriske erfaringer bliver det i stand til at mærke sin krop og mærke, 

hvad kroppen kan. Det gør barnet i stand til at vurdere hvilke udfordringer det kan klare, og hvilke 

det skal have hjælp til.  

Yderligere har vi også meget fokus på børnenes selvhjulpenhed. Vi øver os i selv at tage tøjet af og 

på igen, selv at tage overtøj, sko og hue på når vi skal udenfor. Børnene bliver generelt hele dagen 

opfordret til at prøve selv, og har de brug for hjælp, så får de selvfølgelig det.    

 

Stort tillykke med fødselsdagen til Laura som fylder 2 år den 5 oktober. Vi glæder os til at fejre dig 

 

Vi har den 30. september sagt farvel til Mads og Adrian på Solstrålerne, da de er startet i Regnbuen 

den 1. oktober.  

Nu er det efterår, og det er vådt og koldt udenfor. Vi vil derfor meget gerne bede om at der i jeres 

barns garderobe er: termotøj, regntøj, gummistøvler, sko, en tynd hue og en masse skiftetøj.  

 

Mange glade hilsner fra  

Karoline, Cecilie, Marianne og Sine.  

 

  


