Narrativ omhandlende selvhjulpenhed i Hanstholm Naturvuggestue!
I Hanstholm naturvuggestue har vi 17 børn i alderen 0 – 2 år. Det er en periode i barnets liv, hvor
der sker en kæmpe udvikling. Børnenes nærmeste udviklingszone ligger på meget forskellige
niveauer, så derfor har vi besluttet at opdele børnene i 2 grupper. Således har vi god mulighed for
at sætte aktiviteter i gang som understøtter børnenes selvhjulpenhed på hver gruppes niveau.
•
•

de store ”Krabber” er 9 børn og 3 voksne
de små ”Tanglopper” er 8 børn og 3 voksne

Den del af dagen, hvor vi ikke er opdelt i grupperne, støtter vi hvert enkelt barn inden for
nærmeste udviklingszone i de daglige rutiner så som spisning, motorik, af- og påklædning, huslige
opgaver, konfliktløsning m.m.

Her har krabberne en aktivitet, hvor de producerer 3 trolde som skal hænges over i vores troldeskov.
Børnene har selv været med ude og finde pindene, nu skal der saves og bores, males og findes et godt sted
i troldeskoven til dem. når de så kommer over i skoven i fremtiden, vil de kunne finde troldefar og
troldemor og lille Oldebolle. Det giver en god historie og en sang til turen, Oppe i Norge………..
Børnene (1-2 år) er med i processen, og deres selvhjulpenhed styrkes.

Her afholder vi arbejdsdag for alle børn og forældre. Børnene deltager i aktiviteterne så godt som de kan og
de får styrket deres selvhjulpenhed og bevidsthed omkring havearbejde og skabelse af deres legeplads.

Her er vi i gang med temaet høst. Børn og voksne har lige rykket de sidste gulerødder op at vores højbed og
nu er de i gang med at vaske jorden af. Vi taler om det og dufter til gulerødderne. Vi afleverer gulerødderne
i køkkenet, så de kan blive kogt til os til vores frokost. En anden dag var Krabberne på tur ud og høste
hyldebær. De plukkede selv skærmene og ribbede dem dagen efter. Det var sjovt, men svært at forstå at
man ikke må spise hyldebær før de er blevet kogt. Vi har været på mange ture hvor vi har plukket
brombær. Børnene plukker selv bær, og lærer at de skal være forsigtige, da der er torne som de kan stikke
sig på. Mange af børnene komme hjem og fortæller, at de har stukket sig ( De har fået en av…) Børnene får
øvet deres kompetencer i at høste og tilberede høsten.

Her er Tanglopperne i salen og lave hop og løbeleg. Nogle af børnene var meget optaget af at klæde sig af
og på.

Når vi er på tur, finder vi gode steder hvor
børnene kan træne deres grovmotorik. De største
af børnene kan sagtens gå med en voksen i
hånden på en længere tur. De små børn bliver
kørt i vores børnebus eller på vores cykler, og de
kommer ned og går i græsset eller i sandet, når vi
når til vores bestemmelsessted. Vi tager også ofte
en lille tur, hvor vi har blandet de to grupper,
hvor de store hjælper de mindre og hvor de
mindre kigger efter og tager ved lære af de store.

Her er vi ude og klatre i træer

Vi kommer ud i al slags vejr. Når det regner, får
børnene lært at man skal have regntøj på. Når vi
er rigtigt påklædt, har vi de bedste muligheder
for at eksperimenterer med vandet. Her leger
børnene i store vandpytter, og får erfaringer med
at vand er svært at holde på, vand siver ind i
gummistøvlerne hvis vandpytten er dyb. Man
bliver våd når vandet siver ind osv. Nogle af
børnene kan finde på at lægge sig ned og smage
på vandpytten, eller drikke af vandet fra en
spand. Det snakker vi om, og vi voksne fortæller
om at vi skal finde noget vand inde i vandhanen,
hvis de er tørstige. Vand plasker og det er sjovt!

Når vi sylter noget af det høstede, kan børnene deltage. Her er det Tanglopperne som er i gang med at
producerer marmelade af hyben, havtorn og æbler som de har fundet på en tur til skrænten. Børnene får
en smørrekniv og øver sig i at snitte. De rører, snuser og smager på råvarerne imens vi hygger os sammen
rundt om bordet.
Når vi spiser, hjælper vi de mindste børn med at få mad i munden, men de hjælper også selv til. De får en
lille ske i hånden men spiser mest med fingrene. Som det ses på en af billederne, kan man blive smurt
meget ind, når man selv spiser kødsovs. Der ryger også meget mad på gulvet, når de små børn spiser selv.
Børnene nyder at få lov til at spise selv, og de får øvet sig i selvhjulpenhed.

Børnene får ofte små opgaver i køkkenet. Her er
der en pige som hjælper med at lave koldskål.
Børnene får læring omkring madlavning og får
erfaringer som de kan bruge i fremtiden. Børnene
bliver i øvrigt stolte over at være medinddraget i
dagligdagens rutiner og praktiske gøremål.

Når børnene er kommet i den alder hvor de selv kan gå, får de selv lov til at kravle op af trappestigen til
puslebordet og op ad stigen til deres barnevogn, når de skal ud og sove til middag. Det er godt for børnene
at de får trænet deres motorik, og det er godt at de voksne ikke skal have flere løft en højest nødvendigt.

Når vi kommer hjem fra tur om formiddagen, skal vi hjem i vuggestuen og spise. Børnene øver sig i at
trække af deres tøj og fodtøj, lægge det på plads i deres egen garderobe og vaske hænder, inden de kan
komme ind til bordet.
Det går godt, og nu er vi også skrupsultne!

