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Grundmotorik i Dagplejen
Som motorikvejleder i Hjortshøj Dagtilbud kommer jeg også ud i
Dagplejen. Gennem det sidste ½ år har jeg besøgt alle dagplejerne
og deltaget i deres hverdag med børnene. Jeg er meget optaget af
det miljø, vores børn lever deres liv i – ikke blot det fysiske miljø
men også måden, de voksne er sammen med barnet på.
Jeg er meget imponeret over Dagplejen i Hjortshøj Dagtilbud. Jeg
oplever stor kvalitet i det fysiske miljø men især også i
dagplejernes måde at være sammen med børnene.
Trygheden kommer først:
At træde ind i et hjem med 4 børn og 1 dagplejer virker hyggeligt,
roligt, forudsigeligt, og får en til at føle sig tryg. Jeg oplever, at
børnene i Dagplejen er tæt knyttede til deres dagplejer, og dette
trygge udgangspunkt gør, at børnene virker meget åbne, tillidsfulde
og synes at have meget mod på livet.

De primære sanser er vigtige for barnets udvikling:
De primære sanser (taktilsansen, labyrintsansen og kinæstesisansen) er vigtige for barnets
udvikling, og netop disse sanser har brug for at blive stimuleret hver dag.
Taktilsansen stimuleres ved at lade barnet mærke verden men
også ved at røre ved barnet og give det masser af knus, kram og
nærhed. Børnene i Dagplejen virker generelt meget
velstimulerede på taktilsansen. Det er tydeligt at mærke, at de er
vant til at være tæt på en voksen, og de får meget nærhed og
opmærksomhed i løbet af en dag.
Labyrintsansen stimuleres bl.a. ved at gynge, rutsje, dreje, trille, slå
kolbøtter, danse, tumle og dreje. I Dagplejen er der kommet meget
fokus på denne sans. Alle dagplejerne har fået en hængekøje, og de er
gode til at bruge legepladser, laver motorikbaner i hjemmet og sørge for
at give børnene en masse rotationer i løbet af dagen.

Kinæstesisansen stimuleres ved at bruge kroppen. Dagplejerne er meget
opmærksomme på at lade børnene bruge kroppen, at børnene skal gå
selv og også at inddrage børnene i forskellige hverdagsaktiviteter i
hjemmet. Børnene er generelt meget åbne overfor de ting, der bliver sat
i gang. De er vant til at bruge deres krop, er meget selvhjulpne og tør
springe ud i nye ting.
De primære sanser stimuleres bedre udenfor end indenfor. Naturen
er foranderlig og giver mange varierede sanseindtryk. Jeg oplever, at
dagplejerne er meget udenfor. De bruger deres egen have men i lige
så stor grad nærområdet. Jeg kan mærke på børnene, at de er vant til
at være udenfor og virker meget robuste i forhold til det.

Grundlegene kræver plads og tid
Det er vigtigt at skabe tid og plads til at lege. Små børn lærer gennem deres kropslige erfaringer,
og dem får de, når de leger.
Sanserne stimuleres hele dagen – men de stimuleres specielt, når børnene leger.
Børnene har brug for, at vi skaber miljø, hvor de kan slappe af og udvikle sig. En af ressourcerne i
dag er tid.
Børnene har brug for tid til at lege og eksperimentere. Der skal mange gentagelser til, før der
foregår en læring. Det kræver tid.
Børnene skal have ro, plads og tid til at lege. Det
oplever jeg, der er i Dagplejen. Dagplejerne er
gode til at følge børnene og ikke tage så meget
udgangspunkt i klokken. Her gør det ikke så
meget, om frokosten bliver skubbet ½ time, hvis
de har gang i noget godt. Dagplejerne har også
meget øje for at tage udgangspunkt i det enkelte barns behov og eksempelvis lade 2 store børn
lege videre, mens hun giver et lille barn mad lidt tidligere.
Set ud fra tænkningen om grundmotorik er Dagplejen et fantastisk sted, hvor børnene får
stimuleret de primære sanser, får brugt deres kroppe og får ordnet deres forudsætninger i forhold
til en god udvikling, læring og trivsel.
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