Velkommen hos Gitte Andersen
Fjordparken 28, Vig

Lidt om mig selv:

Jeg hedder Gitte Andersen og har været ansat
som dagplejer siden januar 1986.
Jeg bor sammen med Søren og vi har tilsammen
5 udeboende børn og fire børnebørn.
Vi er et ikke-ryger hjem og har ingen husdyr.
Vi har en stor lukket have med græsplæne hvor
der er gynge, legehus, og en meget stor
sandkasse hvor der god plads til 5 børn og en
masse sandkasseting.
I haven er der frugttræer og buske som børnene elsker at spise af.
Vi har en stor lukket terrasse, hvorfra vi kan åbne til trapper og
rutsjebane ned til haven.
Indendørs opholder vi os i vores store køkken/ alrum, 2 gangarealer og et
værelse hvor der er masser af legetøj til børnenes forskellige alderstrin.

Vores spisetider:
De børn der kommer tidligt eller ikke har spist hjemme får morgenmad
som oftest er havregrød med forskelligt frugtmos eller yoghurt med
frisk frugt og mysli. Ca. kl 9.15 spiser vi formiddagsmad som består af
hjemmebagt grovbrød/ boller og frugt. Kl. ca. 11.30 spiser vi frokost som
kan være enten rugbrød med sundt pålæg eller varm mad. I det omfang
det kan lade sig gøre er børnene selv med til at lave maden, eks. lave sin

egen pizza, pølsehorn, skære grønt osv. Efter frokost børster børnene
tænder.
Ca. kl. 15.00 spiser vi eftermiddagsmad som altid består af frugt og
dertil brød, klatkager, rugfras, mysligrød eller andet sundt.
Jeg går meget op i kosten, at det skal være sundt, nærende og varieret.
Mad skal være spændende at se på og spise og meget af det er økologisk.

Sovetider:
Små børn har tit brug for en tidlig formiddagslur og ellers sover børnene
til middag mellem kl. 12.30 og 15.00 alt efter alder og søvnbehov.

Aktiviteter:
Tidlig formiddag bliver brugt på forskellige aktiviteter som at synge, lege
sanglege og lave gymnastik så motorikken styrkes.

Vi tegner,

maler og
klipper og
klister.

Vi lægger puslespil og øver tal, farver og former.

Til jul og børnenes
forældres fødselsdage
laver børnene gaver – det
er noget børnene går
meget op i.
Efter formiddagsmaden er det tid til frisk luft. Vi leger meget i haven,
men går også tur hvor vi fodrer ænder, høns og får. Vi har en lille park i
Vig hvor der er en lille ”skov” en bro over en lille bæk og en stor bakke
som børnene elsker at løbe op og ned af.

Vi finder orme,
biller og andre
smådyr som vi
snakker om og
rører ved, så børnene
får et naturligt forhold til ”småkryb” som
man ikke skal være bange for.

Vi tager også på forskellige udflugter til f. eks. Legepladsen i Nykøbing,
skoven og dyreparken.
Vi tager til Asnæs, Vig og Nykøbing biblioteker hvor der vies film eller
fortælles historier.
Vi kan også på en regnvejrsdag finde på at tage en tur i Asnæs centret
hvor børnene rutsjer og prøver alt det mekaniske legetøj. Nogle gange
har vi madpakke med som vi spiser eller vi spiser pølser, burger og
drikker juice.

Vi går i heldagslegestue i Spirevippen i Grevinge hvor børnene lærer at
være sammen med mange andre børn og voksne. Her synger og leger vi og
der er en dejlig stor legeplads.
Til jul er der juletræsfest i forsamlingshuset, hvor både forældre og
bedste forældre er meget velkomne.
Hjemme hos mig holder vi juleafslutning for forældre og søskende med
gløgg, saftevand og æbleskiver den sidste dag hvor alle er i dagpleje
inden jul.
Til fastelavn hvor mange børn er klædt ud slår vi katten af tønden og her
er forældre og bedsteforældre også meget velkomne.
En gang om året holder vi bedsteforældredag i Spirevippen.

Jeg lægger stor vægt på at opfylde alle kravene til dagplejens
værdigrundlag og pædagogiske læreplaner.
Jeg laver ”Barnets bog” til hvert barn med billeder fra tiden i dagplejen
som kan følge med jeres barn videre i børnehave.

Jeg glæder mig til at se og byde jer velkommen i min dagpleje.

Gitte Andersen
Tlf. 24 64 72 76 / 59 31 61 99
Mail: gitteandersen57@hotmail.com

