Vores legeplads

Af Lene Nielsen

Camilla: Se vi er helt højt oppe!

Der er også en “høj” bakke med rutchebane i vuggestuen

Legepladsens pædagogik

På Vipperød børnegård er der højt til himmelen, naturoplevelser
og masser af udfordringer for både store og små.
kan lege på og ved siden af. Sandkassen er så også beregnet på at
Da jeg ankommer til Vipperød børnegård bliver jeg modtaget af kunne balancere og kunne udnytte de muligheder der er for at få
institutionsleder, Annie Kronborg. Vi går sammen ud for finde udfordret balancen. Det bruger de faktisk en hel del. Vi har også
diskuteret legehusenes placering i forhold til sandkassen fordi
de børn som skal være med i interviewet. Det tager sin tid for
de ofte leger bager og købmand osv. Så husene skulle være ved
legepladsen er stor og frodig, med store træer, grønne græsbakker, legeskov og redskabsområder. Endelig finder vi Katrine, siden af sandkassen men der er også et hus som ligger naturligt
ind til skoven så det nærmest er
Henrik, Camilla og Mathias som ivrigt giver sig til at demonen skovhytte så de kan gå den vej
strere alt hvad legepladsen kan bruges til. De klatrer op høje
ind og lege i skoven.De samme
steder, viser mig de gode klatretræer og de hemmelige stier.
overvejelser har gjort sig gældende
Derefter taler jeg med Annie om tankerne bag legepladsen.
ved vuggestuens sandkasse – der
mangler vi bare det gode piletræ.

Vi har lagt en del vægt på Howard Gardners teori om de mange intelligenser det har hele tiden været en del af drivkraften at der skulle
være mange muligheder og muligheder for alle børn. Vi synes også
legepladsen giver mulighed for de mere stille lege lidt tættere på de
voksne. Somme tider kan man føle når man kommer som forældre
at det er en stor legeplads. Men det er i reglen sådan at de børn der
kommer her som helt små de bevæger sig tæt ind til huset i starten
og så bevæger de sig ud efterhånden.

Naturoplevelser
Vi ville gerne have legepladsen så naturlig som muligt, så der har vi
valgt at bruge naturmaterialer til det meste af det.
Mathias: Her er vores jordbunke.
Vi har buske og træer med forskellige slags blomster og frugt:
Henrik: Den er god til at grave i
Vi har blommer vi har æble og pæretræer og vi har ribs og solbær- Katrine: og til at finde regnorme i. Vi graver huller overalt
buske og så har vi hasselnødder.

Fuglen
En vinter havde vi nogle silkehaler som kom - vi har nogle
rønnebærtræer herude og der var en flok der slog sig ned.
Men den ene fløj ind i ruden og faldt død om. Så sendte vi
den til en konservator og der gik lang tid næsten 10 måneder
før vi fik den igen. Men de der helt små vuggestuebørn de
kunne huske den. Vi havde ikke troet at de kunne huske det
men de gik hen og sagde det var dér fuglen døde og kiggede
og pegede. Vi ofrede de 1100 kr det kostede at få den udstoppet, men det var pengene værd.

Legepladsens indretning

Annie:”Vi bruger vores legeplads meget, vi bruger den hver dag
hele året rundt.
Vi har lagt vægt på at børnene skal udvikle deres motorik. I indretningen har vi sørget for at der er noget varieret terræn, med
bakker de kan kravle og løbe på, de skal ikke være ret gamle
før de har brug for at der er noget de kan kravle op af. Der skal
være mange udfordringer med forskellige legeredskaber.
Men der skal også være mange rum, så børnene ikke er klumpet sammen, de har mange steder de kan lege alene, uden at
være overvåget konstant, det synes vi er vigtigt, for ellers er
børn i dag jo næsten overvåget hele tiden.

Hyggesteder

Camilla: Her er vores
Men ellers har vi mange gode kroge
gode ovn.
hvor vi kan sidde, hvor der er læ det
meste af året. Bålhuset er også en god aktivitet efterår og vinter
en varm kop kakao - det kan godt samle en stor flok børn i bålhuset. Somme tider som eftermiddagsmad laver vi en kop suppe på
bålet eller vi bager pizza eller brød i vores ovn. Eller pandekager
– det tager lang tid til så mange børn. Men tit så aftaler vi at det
er den ene stue eller den ene afdeling som har bålhuset den dag.”

Mathias: Jeg kan komme højt
op og mere højt

Har i en legeplads som er særlig god, - og som
i har lyst til at fortælle om, er i velkomne til at
henvende jer på: mail: Lenenn@buf.kk.dk

Tryghed for de mindste
Vi ville gerne have en åben legeplads til vuggestuebørnene,
men samtidig skulle de også være beskyttet så de ikke blev
rendt over ende eller kørt ned af de store børn. Så derfor valgte
vi stakit om vuggestuelegepladsen. De store børn må gerne
komme ind til vuggestuen og de små kommer også ud på resten
af legepladsen men den er jo stor, så for dem er det en hel
udflugt.

Ude og inde
Den ene stue har for nylig lavet projekt om edderkopper:
Først har de fanget edderkopper på legepladsen og kommet
dem i et terrarie og så bagefter har de lavet stuen om til et
edderkoppespind så der var spind ud over hele stuen så sad
de under spindet og legede edderkopper og spiste madpakker.
På den måde er de alligevel meget med i naturen for der er
mange oplevelser her.

Annie plukker blommer til Mathias, Henrik, Katrine og Camilla.

Sandområde og legehuse
Da vi fik lavet sandkassen havde vi en del overvejelser og diskussioner med det firma der lavede den: Dels ville vi gerne have
lagt den sådan i forhold til skygge, at vi kunne undgå at have
solsejl og den slags. Det kan vi faktisk med det store piletræ.
Så har vi også udnyttet piletræet med en bænk rundt om som de

Om sommeren er kælkebakken god at trille på:
Henrik: Jeg slår kolbøtter ned….. Nu bliver jeg
altså helt rundtosset.

Henrik viser et af de gode klatresteder.

