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GRIFFBEREIT
Dal rodziców dzieci w wieku trzech do sześciu lat

LANDESHAUPTSTADT 
HANNOVER

Griffbereit
skierowany jest do rodziców z

dziećmi w wieku od roku do trzech

lat.

Wspiera rozwój we wczesnym dzie

ciństwie poprzez specjalne zajęcia

odpowiednie dla małych dzieci i

tworzy ważną podstawę do nabywa

nia umiejętności językowych

Wielojęzyczność jest przy tym trakto

wana jako potencjał.
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Drodzy rodzice,

Chcialiby Państwo spędzić czas z dzieckiem i zdobyć

pomysły na zabawę i naukę języka?

Dzięki Griffbereit. możesz w wesoły sposób wspierać i

promować wielojęzyczny rozwój swojego dziecka.

Griffbereit

• Daje inspirację do wspólnych gier palcoworuchow

ych, malowania, rymowania i śpiewania

• Udziela informacji na temat zdrowia i życia codzien

nego oraz wprowadza niemiecki system edukacyjny

• przygotowuje dzieci do uczęszczania do żłobka i 

przedszkola

• oferuje czas na spotkanie innych rodziców, pozna

nie się i wymianę pomysłów 

• umożliwia wspólne wycieczki i zajęcia w ramach 

natury, kultury i różnorodnych ofert zabaw

Tak funkcjonuje
Griffbereit 

grupy są wielojęzycznymi grupami zabaw, w których

promowany jest język ojczysty jak rowniez niemiecki

oraz ogólny rozwój dziecka.

Dzieci dorastajace wielojezycznie mają możliwość

wczesnego kontaktu z dziećmi niemieckojęzycznymi. 

Raz w tygodniu przez dwie godziny spotykają się

Państwo z innymi rodzicami i ich dziećmi.

Grupa Griffbereit prowadzona jest przez wykwali

fikowanego, wielojęzycznego opiekuna

Spotkania grupy mogą odbywać się w państwa przed

szkolu, centrum rodzinnym lub w pomieszeniach

innych placówek na terenie dzielnicy.

Od opiekuna grupy otrzymacie Państwo do użytku

domowego gry i sugestie językowe dotyczące zajęć z

dzieckiem.

Materiał Griffbereit 

Aby wspomóc Państwa w zajeciach z dzieckiem
materiał Griffbereit dostepny jest w 26 jezykach,
np.:niemieckim, tureckim. hiszpańskim, angiels
kim, francuskim, kurdyjskim, rosyjskim, arabskim,
wietnamskim, albańskim...

Udział w grupie Griffbereit jak i wielojęzyczne
materiały sa dla Państwa bezpłatne.
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