W jakich miejscach odbywa
się program Rucksack KiTa?
Program Rucksack KiTa odbywa się w
miejscowych placówkach przedszkolnych
oraz centrach rodzinnych. Patronat nad
nim
roztaczają
komunalne
centra
integracyjne.
Obecnie program Rucksack KiTa
odbywa się w następujących placówkach:

Komunalne Centrum Integracyjne w
okręgu Kleve
Okręg Kleve
Nassauerallee 15-23
47533 Kleve
Tel.: 02821 85-127
Faks: 02821 85-151
Pozostałe informacje znajdziecie Państw o
na portalu integracyjnym okręgu Kleve:
www.integration.kreis-kleve.de
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Rucksack KiTa
Pomysł i porady w zakresie
zabaw i języka
Dla rodziców z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat

Czym jest program Rucksack
KiTa?

Rucksack KiTa wspiera ogólny
rozwój
językowy
dzieci,
w
szczególności tych dorastających w
środowisku wielojęzykowym. Rodzice
zaproszeni są do współudziału w
charakterze ekspertów w nauczaniu
ich języka ojczystego.
W tym samym czasie w przedszkolu
rozwijana jest znajomość języka
niemieckiego. Ułatwia to dzieciom
przejście do nauczania w szkole.

Jak działa program Rucksack
KiTa?
Rucksack KiTa to bezpłatna oferta
skierowana do rodziców z dziećmi w
wieku od 3 do 6 lat.
Program odbywa się bezpośrednio w
przedszkolu bądź w centrum rodziny.
Spotkania rodziców odbywają się tu
cotygodniowo. Grupy uczestniczące w
programie
Rucksack
KiTa
prowadzone są przez przeszkolonych
w tym celu opiekunów rodziców (m lub
w)
W godzinach zajęć rodzice otrzymują
liczne informacje na temat wsparcia
ich dzieci w rozwoju językowym i
ogólnym. Rodzice mogą wykorzystać
liczne idee i porady w zakresie zabaw
i języka do późniejszego użytku w
domu.
Rucksack KiTa to również możliwość
wymiany
doświadczeń
pomiędzy
rodzicami z dziećmi w tym samym
wieku.

Co wyróżnia inicjatywę
Rucksack KiTa?

Na podstawie tematów odpowiednich
do
wieku
dziecięcego
rodzicie
wspierają swoje dzieci w nauce
języka ojczystego.
Rodzice
mogą
skorzystać
ze
specjalnie w tym celu stworzonych,
wielojęzycznych
materiałów
Rucksack KiTa.
Materiały dla rodziców dostępne są w
następujących języckach:
Albański

Arabski

Bułgarski

Niemiecki

Angielski

Farsi

Francuski

Grecki

Hebrajski

Włoski

Kurdyjski

Polski

Romski

Rosyjski

Rumuński

Hiszpański

Turecki

Wietnamski

