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Nachbarsprache
von Anfang an! Praktyka przedszkolna w regionie przygranicznym?  

Nasza oferta wsparcia dla przedszkoli w Saksonii!

Czy chcecie Państwo odkryć z dziećmi język i kulturę
naszych polskich/czeskich sąsiadów?  

Przedszkolom, które dopiero zaczynają swoją aktywność w tym zakresie, 

polecamy na początek ramy orientacyjne „Języki krajów sąsiedzkich w 

placówkach przedszkolnych w Saksonii”. 

Wszystkim przedszkolom polecamy również internetowy przewodnik NiKiS 

oraz jego cztery główne zakresy tematyczne: partnerstwo przedszkolne, 

personel posługujący się językiem ojczystym, dzieci z rodzin 

posługujących się językami krajów sąsiedzkich oraz język kraju 

sąsiedzkiego w koncepcji przedszkola. Znajdziecie w nim Państwo 

różnorodne i jasne przykłady, cenne spostrzeżenia praktyczne oraz dalsze 

informacje i materiały, jak w praktyce przedszkolnej można zająć się tym 

tematem - w zależności od warunków w danej placówce.   

www.nachbarsprachen-sachsen.eu/nikis

Potrzebujecie Państwo orientacji i impulsów do (dalszego)
oswajania dzieci z językiem kraju sąsiedzkiego? 

Trójjęzyczna strona internetowa dot. partnerstwa przedszkolnego 

oferuje Państwu i Państwa  partnerskiej placówce przedszkolnej w Polsce i 

/lub w Czechach przydatne przykłady oraz praktyczne narzędzia do 

wspólnego planowania, realizacji i dokumentowania działań trans-

granicznych.

www.nachbarsprachen-sachsen.eu/partnerstwo

Czy chcecie Państwo (dalej) rozwijać swoje 
transgraniczne partnerstwo przedszkolne? 

Skorzystajcie z naszej wiedzy wspierającej codzienną pracę pedagogiczną w przedszkolu!

Jako Zespół Saksońskiej Placówki ds. Wczesnej Nauki Języków Krajów Sąsiedzkich (LaNa), oferujemy 

Państwu różnorodne informacje na temat wczesnej edukacji w zakresie języków krajów sąsiedzkich, 

indywidualne, zorientowane na pracę praktyczną wsparcie zawodowe, doradztwo w zakresie programów 

wsparcia, materiały i wiele więcej. 

Platforma języków krajów sąsiedzkich jest idealnym miejscem umożliwiającym uzyskanie wyczerpujących 

informacji na temat wczesnej edukacji językowej, począwszy od przedszkola. 

Przekonajcie się sami na stronie  lub skontaktujcie się z nami!www.nachbarsprachen-sachsen.eu



Troje przyjaciół - Biedronka (PL), Maus (D) i Žába (CZ), wzbogaca wiele 

trójjęzycznych poradników i materiałów pedagogicznych, z pomocą 

których, poprzez zabawę, można łatwo włączyć języki krajów sąsiedzkich 

do codzienności przedszkolnej.

Kolorowanki, karty ze słownictwem, alfabety, broszury dotyczące świąt i 

dni wolnych, kalendarze oraz wiele innych materiałów, to Państwa 

towarzysze w podróży z dziećmi przez cały rok przedszkolny. Materiały te 

można pobrać bezpłatnie lub wypożyczyć:

www.nachbarsprachen-sachsen.eu/pl/biedronka-maus-i-zaba.html

Nasz internetowy poradnik dla rodziców „Język sąsiada w 

przedszkolach w Saksonii” skierowany jest do rodziców i rodzin, które 

mieszkają na pograniczu polsko-saksońskim lub saksońsko-czeskim i są 

zaintere-sowane wielojęzycznym dorastaniem ich dziecka. Oferuje on 

szeroki zakres informacji na temat dorastania z językiem sąsiedzkim 

polskim /czeskim, pokazuje praktyczne przykłady, jak przedszkola pracują 

w zakresie języka i kultury kraju sąsiedzkiego oraz odpowiada na często 

zadawane pytania na ten temat. 

www.nachbarsprachen-sachsen.eu/rodzice

Czy znacie już Państwo naszych małych ambasadorów?

Jako jednostka centralna PNWM jesteśmy Państwa biurem kontaktowym w 

programie „Kind trifft dziecko“ dla polsko-niemieckich projektów 

przedszkolnych i chętnie udzielimy Państwu wsparcia na wszystkich 

etapach, od składania wniosku po jego rozliczenie.

W przypadku projektów niemiecko-czeskich chętnie pomoże Państwu 

nasz partner kooperacyjny - Tandem.

www.nachbarsprachen-sachsen.eu/foerderung

Poszukujecie Państwo możliwości finansowania 
dla swoich działań transgranicznych?
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Poszukujecie materiałów dotyczących wczesnej 
nauki języków krajów sąsiedzkich od przedszkola?

Zapraszamy do przejrzenia naszej biblioteki, w której znajdziecie 

materiały do nauki języka, literaturę specjalistyczną i dziecięcą, gry i 

publikacje z zakresu krajoznawstwa lub materiały do działań informacyjno 

– promocyjnych i wiele więcej. Do Państwa dyspozycji jest obszerny zbiór 

publikacji. Wiele materiałów jest również dostępnych w języku polskim i 

czeskim, można je też bezpłatnie pobrać.   

www.nachbarsprachen-sachsen.eu/materialbibliothek

W każdy pierwszy wtorek miesiąca zespół LaNa jest dostępny online 

w godzinach 13:00-14:00, aby odpowiedzieć na Państwa pytania 

dotyczące nauki języka kraju sąsiedzkiego (nie tylko) w przedszkolach w 

saksońskich regionach przygranicznych. Wydarzenia odbywają się za 

pośrednictwem modułu wideokonferencji GoToConnect. Rejestracja nie 

jest konieczna. Wystarczy otworzyć link i wejść do wirtualnego pokoju. 

www.nachbarsprachen-sachsen.eu/caj-und-kawa

Przejrzyjcie naszego bloga: www.nachbarsprachen-sachsen.eu/blog

Zapiszcie się do newslettera:  www.nachbarsprachen-sachsen.eu/newsletter

Śledźcie nas na facebooku: www.facebook.com/LandesstelleNachbarsprachen

Chcecie być na bieżąco?
Subskrybujcie i śledźcie nas! 

Czy znacie naszą ofertę doradztwa  
„čaj und kawa mit der LaNa“?
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čaj & kawa 

mit der LaNa

Chcielibyście się z nami skontaktować?

Sächsische Landesstelle für nachbarsprachige Bildung (LaNa)

c/o Landkreis Görlitz | Bahnhofstraße 24 | 02826 Görlitz

+49 3581 663 9432

nachbarsprachen.sachsen@kreis-gr.de

www.nachbarsprachen-sachsen.eu

Die Sächsische Landesstelle für 
nachbarsp rach ige  B i l dung 
befindet sich in Trägerschaft des 
Landkreises Görlitz. 

Diese Maßnahme wird mitfinanziert 
durch Steuermittel auf der Grund-
lage des vom Sächsischen Landtag 
beschlossenen Haushaltes. www.nachbarsprachen-sachsen.eu
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