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RUCKSACK KITA
Üç ila altı yaşında çocuğu olan ebeveynler için
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Sevgili ebeveynler,

Kreşte çocuğunuz var mı?
Çocuğunuzun Almanca ve aile dilinizi öğrenmesine
eşlik etmek ve aktif olarak desteklemek ister misiniz?

Kreşinizde Rucksack KiTa 'ya katılmak size bunu yap
mak için iyi fırsatlar sunar.

Rucksack KiTa…
• birbirinizle yoğun zaman geçirerek çocuğunuzla 

olan ilişkinizi güçlendirir
• çok sayıda yaratıcı ve eğlenceli alıştırmalar içeren 

çok dilli malzemeler aracılığıyla evde aile dilinizi 
teşvik eder

• pedagojik personel aracılığıyla kreşte Almancayı 
teşvik eder

• diğer ebeveynlerle tanışmak ve fikir alışverişinde 
bulunmak için size zaman ve alan sunar

Katılım sizin için ücretsiz!!!

Rucksack KiTa 
şu şekilde çalışır:

Ebeveynler olarak, diğer ebeveynlerle birlikte
Rucksack grubunu haftada bir ziyaret ediyorsunuz.
Rucksack grubu iki saat boyunca toplanır. Nitelikli bir
ebeveyn rehberi tarafından sunulur ve kreş odaların
da yapılır. Rucksack grubunda, tartışabileceğiniz ve
deneyebileceğiniz çok dilli alıştırma materyalleri ala
caksınız. 

Çocuğunuzla ilgili sorular için zamanınız var.
Evde her gün çocuğunuzla farklı aktiviteler yapa
bilirsiniz. 

Bu, aile dilinizde yapılmalıdır, böylece çocuğunuzu
çok dilli olmaya teşvik etmiş olursunuz. Kardeşler
memnuniyetle katılabilir. 

Kreşteki pedagojik ekip, konuları Rucksack KiTa'dan
alır ve böylece çocukların Almanca dilini geliştirir.

Rucksack malzemasi

Rucksack malzemasi, her biri üç hafta boyunca far
klı konulardan oluşmaktadır.

Beden, giyim, KiTa, yemeiçme, hayvanlar vb.
toplam 12 konu bulunmaktadır.

16 dilde mevcuttur: Almanca, Türkçe, Rusça,
Arapça, Arnavutça, İngilizce, Lehçe, İspanyolca,
Sırpça, Hırvatça, İtalyanca, Fransızca, Bulgarca,
Farsça, Yunanca, Çeçen.

Kreşten ilkokula geçişin başarılı olabilmesi için beş
yaşından itibaren okul öncesi çocuklar için ek egz
ersiz materyali bulunmaktadır.
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