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Giganterne 

 

Giganterne er de ældste børnehavebørn. Børnene starter som Giganter 1. maj det år, hvor de fylder 5 år. 

Gruppens størrelse vil variere fra år til år, men imellem ca. 8-13 børn. 

På Giganterne arbejder vi meget målbevidst med temaer og aktiviteter, der er spændende for aldersgruppen, tilpasset årets 

skiften og traditioner. 

I samarbejde med forældrene udarbejdes fokuspunkter/handleplan for hvert enkelt barn, i forhold til hvad der skal arbejdes 

med for at blive skoleparat. I gruppen har vi gennemgående fokus på fællesskabet og barnets alsidige personlige udvikling, da 

det i forhold til skolestart prioroiteres højt.  

Vi laver mange aktiviteter med natur, udeliv og science. Bla. har vi længere ture ”ud af huset” og spiser madpakker på turene. 

Ofte kommer vi først hjem  om eftermiddagen.  

En stor del af ugen er vi ude (hvis ikke hele ugen) og bruger stuen indenfor eller terrassen som arbejdsbase. 

Af faste ugentlige aktiviteter kan nævnes: 

 

- Læringstemaer og aktiviteter med udgangspunkt i, 
hvad der rører sig i Gigant-gruppen 

- Daglig morgensamling i Giganterne 

- Fast turdag og naturoplevelser 

- Krop og bevægelseslege og aktiviteter  

- Bål og bålmad i bålhytten 

- Højtlæsning og tematiske billedbøger 

- Mary Fondens ”Fri for Mobberi” med Bamseven 

- Fællessamlinger med hele Hassel-huset 

- Giganterne tager gerne hjem til hinanden til fødselsdagsfest (Når Corona tillader det) 

- Temauger, årets traditioner, julefrokost og afsluttende gallafest inden skolestart.  

Når tiden i børnehaven er ved at være slut, deltager vi i «rød tråd» på Gedved skole 1 gang om ugen fra uge 8 og frem til 

skolestart. Ligesom vi rigtig gerne tager på skolebesøg med børn, der skal gå andre steder.  

Vi hedder Giganterne da vi er de store... 

Når vi starter i skole, er vi: 

- Gigantisk gode til at være gode venner og kammerater 

og inviterer alle med i fællesskabet. 

- Gigantisk gode til at lege fantasilege med vores venner 

- Gigantisk gode til at tage andre med i legen og få nye venner 

- Gigantisk gode til at være selvhjulpne og hjælpsomme 

- Gigantisk gode til at være lige netop dem vi er       

 



 

 

 

 


