
Kinderwald'e nasıl gidilir?

Kinderwald, Hannover'in kuzeybatı bölgesindedir ve

tramvayla veya otobüsle rahat ulaşılabilir.

Tramvay
6 numaralı hatla Nordhafen son durağına kadar gelin,

buradan Schulenburger Landstraße üzerinden

Mecklenheider Forst'e ulaşıp içinden geçerek yaya

olarak yaklaşık 25 dakikada hedefe varırsınız.

Otobüs
490/491 numaralı hatla Hansastraße durağına kadar

gelin, buradan Stelinger Straße üzerinden yaya olarak

yaklaşık 15 dakikada hedefe ulaşırsınız.

Araba
A2 otoyolunu 44 numaralı Hannover/Langenhagen

çıkışına kadar takip edin, buradan çıkarak

Vahrenwalder Straße, Industrieweg ve Beneckeallee

üzerinden Schulenburger Landstraße'ye doğru kuzey

yönünde ilerleyin. Otopark Mecklenheider Forst

alanındadır. Buradan yaya olarak Mecklenheider

Forst'un içinden geçerek yaklaşık 20 dakikada hedefe

ulaşırsınız.
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Küçük ve büyükler

Kinderwald'ı randevusuz

da her zaman ziyaret

edebilir ve doğayı "kendi

elleriyle" keşfedebilirler.

Çocuklar ve gençler sabit

çocuk ve genç gruplarına

da dahil olabilir ve bu

grupların gerçekleştirdiği ve sabit bir yetkili yetişkin

tarafından yönetilen düzenli buluşmalara da

katılabilirler.

Doğa atölyeleri, doğa

araştırma atölyeleri ve

arazi atölyelerini içeren

atölye programına çocuk

gündüz bakımevleri,

okullar ve gruplar

tarafından tüm yıl

boyunca kayıt yapılabilir.

Daha ayrıntılı bilgileri atölye el ilanımızda veya

internette www.kinderwald.de adresi altında

bulabilirsiniz.

Kinderwald ile tanışın

Kinderwald Hannover'de söz

hakkı öncelikle çocuklar ve

gençlere aittir. Kendi doğa

tecrübelerini edinebilecekleri

ve doğayla sıkı bir bağ

oluşturabilecekleri bir yerdir.

Büyüyerek gelişen değerlerle

tanışırlar. Bu sadece doğayı

değil, aynı zamanda insanların

kendi aralarında geliştirerek

büyüttüğü özenli anlayışı da

kapsamaktadır.

Kinderwald, geliştirmek için alan sunar:

Birlikte değerler geliştirmek için bir alan

Şehir bölgesinde keyif almak için bir alan

Yaratıcılık için bir alan

Serbestçe hareket etmek için bir alan

Tasarlamak için bir alan

Canlı katılım için bir alan

Sorumluluk için bir alan

Doğayı keşfederek ve anlayarak öğrenmek için bir alan

Ekip tecrübesi ve kişilik gelişimi için bir alan

(pedagojik kısa konseptten)

Kinderwald aynı zamanda bir buluşma noktası, kulis,

araştırma projesi ve dinlenme alanıdır. Oyun ve

eğlence, çok yönlü orman maceraları ve doğanın tüm

güzellikleri ve değerlerini tüm duyularla keşfetme

imkanı sunmaktadır.

Çocuklar geleceği
tasarlıyor

Sabit gruplar, korolar,

atölyeler, aile etkinlikleri,

kamplar ve kutlamalar:

Hem çocuk ve gençler,

hem de yetişkinler

fikirlerini çok yönlü

bir şekilde gerçeğe

dönüştürebilmekte ve

kendi gelecekleri ile Kinderwald'ın geleceğinin bir

parçasını tasarlayabilmekteler. Baştan itibaren alanın

konsepti ve gelişimi konusunda ve ayrıca sunulan

etkinlikler seçiminde de söz sahibiler ve olabilecek her

yerde aktif katılım sağlıyorlar.

Kinderwald'ın etkinlikleri genel olarak 4 ila 18 yaş arası

çocuk ve gençlere yöneliktir. Doğa ve ekoloji, sanat,

planlama, yapım ve tarımsal bakım alanlarında tecrübe

edinebilir ve yaratıcılıkları ile hayal güçlerini özgürce

kullanabilirler. Aynı zamanda kendi güçleri ve sınırlarını

pratik şekilde daha iyi tanıyacak ve böylelikle ilgili

yerlerde daha iyi kullanabileceklerdir.




