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Komunalne Centrum Integracyjne w 

okręgu Kleve 
   

Okręg Kleve 

Nassauerallee 15-23 
47533 Kleve 

Tel.: 02821 85-127 

Faks: (02821 85) 24 93 -151 

E-mail:   ki@kreis-kleve.de 

 

Pozostałe informacje znajdziecie Państw o 

na portalu integracyjnym okręgu Kleve: 
 

www.integration.kreis-kleve.de 

 

We współpracy z Katolickim Forum Kształcenia w 

Stowarzyszeniu Dziekanatu okręgu Kleve e.V.  
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Griffbereit  
 

Wspólna zabawa i nauka języka 

dla rodziców i dzieci 
 

Dla rodziców z dziećmi w wieku od 1 do 3 lat 

Program Griffbereit (pl. – „W zasięgu ręki”) 

przeprowadzany jest w lokalnych placówkach 

oświatowych przy wsparciu komunalnych 

centrów integracyjnych. 

 

Inicjatywa Griffbereit przeprowadzana jest 

obecnie we współpracy z Katolickim Forum 

Kształcenia Dziekanatu okręgu Kleve w 

następujących placówkach: 

 
Emmerich am Rhein 

Dom Rodziny Emmerich am Rhein 

Neuer Steinweg 25 

Tel.: 02822 704570 

 

Kleve 

Familienzentrum Morgenstern Kleve 

Rolandstraße 33 

Tel.: 02821 12234 

 

Kleve 

Inklusive Kindertagesstätte Lebensfluss 

Ackerstraße 95  

 

Uedem 

Centrum Rodziny Lebensgarten  

Pastor-Frankeser-Str. 24 

Tel.: 02825 6617 

 

Geldern 

Placówka kształcenia rodzinnego Geldern 

Boeckelter Weg 11 

Tel.: 02831 134600 
 

Placówki biorące udział w 
programie Griffbereit. 
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A ile kosztują? 

Koszty na rok 2014 / koń 

30,84 €  za plakietkę jeździecką i   

39,44 €  za plakietkę konną z plakietką 

jeździecką  

  

 
 

 

 

 

 

Griffbereit to grupa o tematyce 

zabawowej z wielojęzykowym profilem.  

Bezpłatna oferta skierowana jest do 

rodziców z dziećmi w wieku od 1 do 3 

lat pochodzących ze środowisk 

zwykłych i migracyjnych.  

 

Podczas zajęć grupowych dzieci bawią 

się, śpiewają i malują wraz  z 

rodzicami w języku rodzimym i 

niemieckim. Celem zajęć jest 

stworzenie podstaw do nauki języka.  

 

Ponadto rodzicom przekazywana jest 

wiedza na temat wspierania procesu 

rozwoju ich dzieci w wieku 

wczesnodziecięcym. 

 

Czym jest Griffbereit ? Jak funkcjonuje Griffbereit? Co wyróżnia inicjatywę 
Griffbereit? 

 
Griffbereit to formuła cotygodniowych 

spotkań rodziców z dziećmi przez 

okres roku czasu. Grupy Griffbereit 

prowadzone są przez 

doświadczonych opiekunów. 

 

W trakcie zabaw oraz podczas 

wspólnych śniadań rodzice otrzymają 

wiele przydatnych informacji odnośnie 

rozwoju ich dzieci. Rodzicom 

przekazywane są również idee i 

porady w zakresie zabaw i języka do 

późniejszego wykorzystana 

domowego wraz z dziećmi.  

 

Griffbereit to również możliwość 

wymiany doświadczeń pomiędzy 

rodzicami z dziećmi w tym samym 

wieku. 

Również dzieci mają okazję do 

budowy pierwszych relacji z ich 

rówieśnikami. 

 

Zabawy grupowe przygotowują dzieci 

do fazy przejścia do żłobków. 

 

Podczas zajęć Griffbereit wszystkie 

zabawy, piosenki oraz aktywności 

odbywają się w języku niemieckim 

oraz rodzimym. Umożliwia to  

nawiązanie dzieciom pochodzącym ze 

środowisk emigracyjnych bardzo 

wczesnego kontaktu z językami 

innymi niż ich język rodzimy. 

 

 
 

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 


