GDZIE NAS SPOTKASZ?
Kita Ahornstraße
Standort „Quatschkiste“
Im Langen Feld 49a
30880 Laatzen-Mitte
środa 9:00 - 11:00 Uhr
GS Pestalozzistraße
Treffpunkt: Teeküche
Pestalozzistraße 23
30880 Laatzen-Mitte
czwartek 8:30 - 10:30 Uhr

Rucksack KiTa
(Tornister w przedszkolu)

Kita Brucknerweg
Brucknerweg 4
30880 Laatzen-Mitte
poniedziałek 8:00 - 10:00 Uhr

Program i porady w zakresie wychowania,
zabaw i języka dla rodziców z dziećmi w wieku
od 3 do 6 lat

Kita Marktplatz
Marktplatz 4
30880 Laatzen-Mitte
czwartek 8:15 Uhr - 10:15 Uhr
PROWADZĄCE (PEDAGODZY)
Natalia Nariman i Lydia Michalak-Krenski
Tel: 0511 8205-5430
E-Mail: rucksackprojekt-laatzen@gmx.de
KOORDYNUJĄCA
Stadt Laatzen
Maria Jakob
Frühe Hilfen
Marktplatz 13, 30880 Laatzen

Das Projekt wird gefördert durch:
Land Niedersachsen

Stand: 10/2021

Kooperation
LAG Soziale Brennpunkte Niedersachsen e.V.

Griffbereit i Rucksack są to programy kształcenia, utworzone przez Zjednoczenie Centrów Integracyjnych w Nordrhein-Westfalen. Programy
te są koordynowane w całych Niemczech i rozpowszechnione poprzez
LaKL(Landesweite Koordinierungsstelle Kl NRW). Czyli Ogólnoniemieckie Biuro Koordynacyjne. W Niedersachsen licencjowane programy
nadzorowane są przez Ministerstwo Spraw Społecznych i skonfigurowane przy Biurze Koordynacji Krajowej LAG Socjalne Punkty Zapalne
Niedersachsen.

Rucksack KiTa (Tornister w przedszkolu) jest to program dla rodziców przedszkolaków. Pomysł i porady ogólnokształcące w zakresie wychowania, zabaw i
języka.
•
•

•

•

Książka tematów jest dostępna dla wychowawców
przedszkolnych w celu wspólnych i równoległych
treningów językowych dla rodziców i ich dzieci.
NASZE CELE I OSIĄGNIĘCIA
Celem Programu jest regularna wymiana
doświadczeń i informacji pomiędzy rodzicami z
dziećmi w tym samym wieku , a także wspieranie
się.

DLA KOGO JEST TEN PROGRAM?
Rucksack KiTa (Tornister w przedszkolu) jest to program dla placówek przedszkolnych

•

Program dla rodziców dzieci w wieku od 3 do 6 lat,
które są w przedszkolu. Program ten jest dla ludzi z
innych państw, np. Syrii, Iraku, Rosji, Turcji i z Polski.
Ale też dla rodziców, którzy w Niemczech są urodzeni, ale w rodzinie nie rozmawiają po niemiecku.

•

Dzięki wielojęzycznym materiałom wspieramy
ogólny rozwój językowy dzieci, które dorastają w
środowisku wielojęzykowym.

Każdy uczestnik tego Programu jest mile widziany.

•

Nasze tematy są dopasowywane do aktualnie
przerabianych tematów w przedszkolu.

KTO PROWADZI PROJEKT RUCKSACK KiTa
(TORNISTER W PRZEDSZKOLU) ?
Grupa rodziców jest pod opieką osoby prowadzącejpedagoga.

•

Obok nauki doskonalenia języka często towarzyszą
nam zajęcia praktyczno-techniczno-plastyczne.

•

Rodzice dostają „Zadania domowe“ w formie
ćwiczeń do wspólnego realizowania ich z dziećmi
w domu.

•

Zadania mogą być realizowane w języku ojczystym. Poprzez to rodzice pomagają dzieciom w
dorastaniu w dwóch językach

•

Grupy rodziców spotykają się na 2 godz. w tygodniu przez cały rok- przedszkolny w pomieszczeniach placówki przedszkolnej.

•

W grupach rozmawiamy również na tamaty wychowania dzieci.

•

Prywatne rozmowy i dane rodziców są objęte
tajemnicą.

•

Na każdym spotkaniu prowadząca organizuje nie
tylko wszystkie potrzebne materiały ale też kawę
i ciastka.

•

Prowadząca mówi po niemiecku, ale też włada innymi językami.

•

Spotkania odbywają się 1 raz w tygodniu na 2 godz.
w placówce przedszkola pod opieką pedagoga.

•

Prowadząca przygotowuje wcześniej 1 interesujący
Temat na każde spotkanie.

•

Rodzice mogą dawać swoje propozycje tematów
spotkań.

•

•

RUCKSACK KiTa (TORNISTER W PRZEDSZKOLU)
– PRZYBORY I MATERIAŁY.
Każdy z rodziców otrzymuje gotowe materiały i kartki
ćwiczeń dla treningu językowego z dziećmi w domu.

•

Materiały dla rodziców przygotowano w 15 językach.

•

Książka tematów (zadań) dla prowadzącej jest
podstawą do pracy z rodzicami.

