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Polski

Wenn Sie Interesse oder Fragen haben wenden Sie
sich gerne an:

Griffbereit

Jeśli są Państwo zainteresowani lub mają pytania,
to prosimy o kontakt:

Julia Böckmann
Hoher Weg 1-3
59494 Soest
Tel.: 02921 30-2752
Fax: 02921 30-3493
E-Mail: julia.boeckmann@kreis-soest.de
www.zuhause-im-kreis-soest.de
www.kreis-soest.de

gefördert durch:

Information für Eltern
Informacja dla rodziców

Griffbereit – Was ist das?
Griffbereit ist ein Angebot für Sie als Eltern und für Ihre Kinder im Alter
zwischen 1 und 3 Jahren. Es handelt sich dabei um eine mehrsprachige
Spielgruppe, in der Sie gemeinsam mit ihren Kindern spielen, singen,
malen, Geschichten kennenlernen, Spaß haben und Kontakte knüpfen.
Warum sollte ich mitmachen?
Im Austausch mit anderen Eltern und mit den pädagogischen Fachkräften
der Kindertageseinrichtung erfahren Sie, wie Sie ihre Kinder in ihrer
sprachlichen und allgemeinen Entwicklung spielerisch fördern können.
Dabei liegt der besondere Schwerpunkt auf der Förderung der
Mehrsprachigkeit. Das beinhaltet die Stärkung der Familiensprache und das
Kennenlernen weiterer Sprachen.
Was hat mein Kind davon?
Das Programm wird sowohl in polnischer als auch in deutscher Sprache
durchgeführt. Gerne können Sie darüber hinaus weitere Sprachen
einbringen. Sie begleiten und fördern die Kinder und erleichtern ihnen so
den Übergang in die Kindertageseinrichtung. Die sprachlichen Fähigkeiten
der Kinder werden von Beginn an gefördert und die Mehrsprachigkeit
gestärkt. Wenn Ihr Kind mehrsprachig aufwächst, hat es später im
Berufsleben viele Vorteile.
Welche Vorteile habe ich noch?
Eltern, die am Programm teilnehmen, bekommen am Ende eine Urkunde
vom Kommunalen Integrationszentrum Kreis Soest. Diese Urkunde können
Sie für Bewerbungen nutzen. Außerdem lernen Sie in der Elterngruppe
andere Eltern kennen, mit denen Sie sich über Erziehungsthemen
austauschen und sich gegenseitig unterstützen können. Sie werden in der
Elterngruppe von pädagogischen Fachkräften bei vielen Fragen unterstützt.
Darüber hinaus können Sie sich aktiv am Leben in der
Kindertageseinrichtung beteiligen.
Die Teilnahme ist kostenlos.

Griffbereit – Co to jest?
Griffbereit to oferta dla Państwa, jako rodziców, i dla Państwa dzieci w wieku
od 1 roku do 3 lat. Jest to wielojęzyczna grupa zabaw, w której razem z
Państwa dziećmi bawicie się, śpiewacie, malujecie, poznajecie historie,
dobrze się bawicie i nawiązujecie kontakty.
Dlaczego mam wziąć udział?
Wymieniając się informacjami z innymi rodzicami i z pedagogami dziennego
ośrodka dla dzieci dowiecie się, jak możecie poprzez zabawę wspierać
swoje dzieci w wielojęzycznym i ogólnym rozwoju. Szczególny nacisk jest
przy tym kładziony na wielojęzyczność. Obejmuje to wzmocnienie
znajomości języka rodziny i poznawanie innych języków.
Co daje to mojemu dziecku?
Program prowadzony jest zarówno w języku niemieckim, jak również w
innym języku. Mile widziane jest również używanie przez Państwa języka
Waszej rodziny. Towarzyszą Państwo i wspierają swoje dzieci oraz ułatwiają
w ten sposób ich przejście do dziennego ośrodka dla dzieci. Sprawność
językowa dzieci jest od początku wspierana i wzmacniana jest
wielojęzyczność. Jeśli Państwa dziecko dorasta wielojęzycznie, to ma w
późniejszym życiu zawodowym wiele dodatkowych możliwości.
Jakie zalety ma to dla mnie?
Rodzice, którzy regularnie biorą udział w tym programie, otrzymują na
koniec dyplom Komunalnego centrum integracji Kreis Soest. Dyplom ten
można wykorzystywać starając się o pracę. Oprócz tego, w grupie dla
rodziców poznają Państwo innych rodziców, z którymi możecie wymieniać
się informacjami o wychowaniu dzieci oraz wzajemnie się wspierać. W
grupie dla rodziców są Państwo wspierani w wielu kwestiach przez
pedagogów. Ponadto mogą Państwo brać aktywny udział w życiu dziennego
ośrodka dla dzieci.
Udział jest bezpłatny.

