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RUCKSACK KITA
Dla rodziców z dziećmi w wieku od trzech do sześciu lat
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Drodzy Rodzice,

Macie Państwo dziecko w przedszkolu?
Chcą Państwo towarzyszyć i aktywnie wspierać
swoje dziecko w nauce języka niemieckiego i
języka ojczystego?

Uczestnictwo w Rucksack KiTa w pańskim
przedszkolu daje Państwu do tego dobrą okazję.

Rucksack KiTa:
- wzmacnia relację z dzieckiem poprzez inten

sywne spędzanie czasu ze sobą
- promuje język ojczysty w domu poprzez wie-

lojęzyczny materiał z mnóstwem kreatywnych i 
zabawnych ćwiczeń

- promuje język niemiecki w przedszkolu poprzez
kadrę pedagogiczną

- oferuje czas i przestrzeń na spotkania i wymi
anę z innymi rodzicami

Uczestnictwo jest dla Państwa bezpłatne

I tak to funkcjonuje
Rucksack KiTa:

Jako rodzice uczestniczycie  Państwo raz w
tygodniu przez dwie godziny w Rucksack grupie
wraz z innymi rodzicami. Grupa prowadzona jest
przez wykwalifikowanego opiekuna/opiekunkę i
odbywa sie w pomieszczeniach Państwa
przedszkola

W grupie Rucksack otrzymacie Państwo wie-
lojęzyczne materiały do ćwiczeń, które są oma-
wiane i wypróbowywane, tym samym macie
Państwo czas na na pytania dotyczące Twojego
dziecka.

W domu możecie Państwo wypróbowywać różne
czynności wraz z dzieckiem. To powinno odby-
wac sie w  Państwa ojczystym języku, gdyż w
ten sposób wspiera sie wielojęzyczność dziecka.
Rodzeńtwo jest mile widziane.

Zespól pedagogiczny świetlicy podejmuje tematy
z programu Rucksack KiTa i w ten sposób wspo-
maga naukę jezyka niemieckiego u dzieci

Rucksackowy materiał

Materiał programu Rucksack składa się z
różnych tematów na kolejne trzy tygodnie.

W sumie jest 12 tematów takich jak np.: ciało
odzież, opieka dzienna, jedzenie i picie,
zwierzęta itp.

Materiały te dostępne są w 16 językach: nie-
mieckim, tureckim, rosyjskim, arabskim,
albańskim, angielskim, polskim, hiszpańskim,
serbskim, chorwackim, włoskim, francuskim,
bułgarskim, perskim, greckim, czeczeńskim.

Dla dzieci w wieku przedszkolnym, od piątego
roku życia, przygotowany jest specjalny 
materiał do ćwiczeń, tak, aby przejście z
przedszkola do szkoły zakończyło się 
sukcesem.
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