26. oktober 2011, kl. 09.30 – 12.30

Velkommen til
Toddlerdag
Toddler

- for dere under 3 år

Ordet Toddler er opprinnelig engelsk
og betyr ”den som stabber og går”.
Ordet er en betegnelse for aldersgruppen ett og to år. Toddlerkulturen
handler om særpregede væremåter
og omangsformer med kroppslighet
som et felles kjennetegn.
Hovedhensikten med dagen er å gi
toddlerne en enestående anledning
til å synliggjøre seg som de sosialt
aktive og interesserte personene de
i følge moderne småbarnsforskning
er. En vesentlig side av barnas
opplevelse på festen er å se så
mange likeartede på en gang!
Hjelp oss å bli bedre!
Vi ønsker å få tilbakemeldinger på
Toddlerdagen. Hva fungerte bra, og
hva kan gjøres bedre til neste år?
Send dine kommentarer på mail til:
mka@dmmh.no

www.dmmh.no

Påmelding på telefon: 73 80 52 00
Påmeldingsfrist 19. oktober kl. 15.00

Program for toddlerdagen
Toddlerdagen organiseres etter MYLDREPRINSIPPET.
Vi gjør oppmerksom på at det til noen av arrangementene
deles ut billetter ved ankomst. Mange studenter vil være
ute i miljøet, og geleide grupper av barn og voksne til
steder der aktivitetene foregår.
Målet vårt er ikke at alle skal delta på alt, men at det skal
være noe for alle.

26. oktober 2011, kl. 09.30 - 12.30
Praktisk informasjon:
•
•
•
•
•
•
•
•

Informasjonsoversikt og utdeling av program ved
inngangen til DMMH
Muligheter for å spise maten både ute og inne
Serveres smak av kaffe, pølser og saft ute
Kantinen vil være åpen
Noen klasserom vil være spiserom
Ta gjerne med innesko til barna
Garderobe på anviste plasser
Barnas vogner må dessverre stå ute

Vi gjør oppmerksom på at noen studenter vil dokumentere
dagen ved fotografering og filming for bruk til senere
presentasjoner.
Busser/biler må ikke kjøre inn på området, barna bør
slippes av ved alleen.
Hovedansvaret for dagen har:
3. års førskolelærerstudenter med fordypning i
- Organisasjon og ledelse
Medarrangører:
3 års førskolelærerstudenter med fordypning i småbarnspedagogikk, fysisk forstring og forming

Ute- og inneaktiviteter:
Åpent for alle i tidsrommet 09.30 - 12.30:
Ute:
•

Grilling

•

Fysikk for de minste

•

Sang-samling

•

Disco i lavvoen

Inne:
•

Biblioteket er spesielt tilrettelagt for de små

•

Teaterforestillinger rundt om kring

•

Boblerom

•

Ansiktsmaling

•

Gymsal med lek og aktivitet - hinderløype

•

Sang samling

•

Diskotek

•

Musikk og filming

•
•

Stasjoner med lek og aktiviteter for barna

Påmelding på telefon: 73 80 52 00
Påmeldingsfrist 27. oktober kl. 15.00

3. års førskolelørerstudenter ved linje for internasjonal
forståelse og flerkulturelt arbeid, estetisk linje og natur- og
friluftlinje.

