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Nachbarsprache
von Anfang an! Praxe MŠ v příhraničním regionu?

Naše nabídka podpory pro školky v Sasku!

Chcete se svými dětmi objevovat jazyk & kulturu
našich polských / českých sousedů?

Mateřským školám, které se tomuto tématu věnují nově, doporučujeme pro 

začátek orientační rámec „Jazyky sousedů v mateřských školách v Sasku“. 

Dále všem školkám doporučujeme online příručku NiKiS: ke čtyřem klíčovým 

oblastem, jako jsou partnerství MŠ, rodilí mluvčí jako personál, děti z 

rodin, v nichž se mluví jazykem sousedů, a jazyk sousedů v koncepci 

MŠ, najdete rozmanité a přehledně členěné podněty, cenné příklady z praxe a 

další informace a materiály, jak se můžete tématu věnovat v závislosti na 

podmínkách ve Vaší mateřské škole.  

www.nachbarsprachen-sachsen.eu/nikis

Potřebujete se zorientovat a získat podněty
pro (další) přibližování jazyka sousedů Vašim dětem? 

Pokud ano, pak Vám a také Vaší partnerské mateřské škole v Polsku a/nebo 

v Česku nabízí trojjazyčné internetové stránky zaměřené na partnerství 

MŠ cenné podněty a praktické nástroje pro společné plánování, realizaci a 

dokumentaci Vašich přeshraničních aktivit.

www.nachbarsprachen-sachsen.eu/partnerstvi

Chcete své přeshraniční partnerství MŠ (dále) rozvíjet?

Pokud ano, pak pro svou každodenní pedagogickou práci v mateřské škole využijte naši expertizu! 

My, tým Saské zemské kanceláře pro rané vzdělávání v jazycích sousedů (LaNa), Vám nabízíme rozsáhlé 

informace týkající se raného vzdělávání v jazycích sousedů, individuální, prakticky orientovanou 

odbornou asistenci, poradenství ohledně dotačních programů, materiály a mnoho dalšího. 

Platforma sousedních jazyků je pro Vás ideálním místem, kde se můžete podrobně informovat o tématu 

raného vzdělávání v jazycích sousedů od mateřské školy. 

Přesvědčte se sami na  nebo se na nás neváhejte obrátit!www.nachbarsprachen-sachsen.eu



Sind Ihre Eltern und Familien schon informiert?

Tři kamarádky, Biedronka (PL), Maus (D) a Žába (CZ), oživují mnoho 

trojjazyčných pedagogických příruček & materiálů a s jejich pomocí 

můžete jazyky sousedů hravou formou snadno integrovat do každodenní 

praxe.

Omalovánky, kartičky se slovní zásobou, abecedy, brožury ke slavnostem 

a svátkům, kalendář a mnoho dalšího Vás bude doprovázet na Vaší cestě 

s dětmi celým rokem v mateřské škole. Materiály jsou k dispozici zdarma 

ke stažení nebo k zapůjčení:   

www.nachbarsprachen-sachsen.eu/cz/biedronka-maus-zaba

Naše online příručka pro rodiče „Jazyk sousedů v mateřských školách 

v Sasku“ se zaměřuje na rodiče a rodiny, které žijí v sasko-polském nebo 

sasko-českém příhraničním regionu a mají zájem o to, aby jejich dítě 

vyrůstalo vícejazyčně. Nabízí rozmanité informace na téma vyrůstání s 

jazykem sousedů polštinou/češtinou, ukazuje praktické příklady, jak 

mateřské školy pracují s jazykem a kulturou sousedů a přináší odpovědi na 

často kladené otázky na toto téma.  

www.nachbarsprachen-sachsen.eu/rodice

Znáte už naše malé vyslance? 

V případě německo-polských projektů jsme my jako centrální kancelář 

organizace DPJW (Německo polské výměny mládeže) Vaším partnerem pro 

program „Kind trifft dziecko“ a rádi Vás podpoříme ve všech krocích od podání 

žádosti až po vyúčtování.

Pro německo-české projekty je Vám k dispozici m. j. náš kooperační partner 

Tandem.

Informace o těchto a dalších možnostech podpory najdete na

www.nachbarsprachen-sachsen.eu/foerderung

Hledáte možnosti financování Vašich
přeshraničních aktivit? 
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Jsou Vaši rodiče a Vaše rodiny již informováni? 



Hledáte materiály na téma vzdělávání 
v jazycích sousedů od mateřské školy? 

Projděte si naši knihovnu s materiály: 

najdete tu bohatou nabídku publikací od materiálů k jazykové výuce, 

odborné a dětské literatury přes hry a vlastivědné publikace až po materiály 

o práci s veřejností a mnoho dalšího. Mnoho materiálů je i vícejazyčných v 

polštině a češtině, nebo je možné si je zdarma stáhnout. 

www.nachbarsprachen-sachsen.eu/materialbibliothek

Každé 1. úterý v měsíci je Vám tým kanceláře LaNa k dispozici online 

od 13 do 14 h a rád zodpoví Vaše otázky týkající se vzdělávání v jazycích 

sousedů (nejen) v mateřských školách v saských příhraničních 

regionech. Akce se konají přes videokonferenční modul GoToConnect. 

Není nutné se přihlašovat. Stačí jednoduše otevřít link a vstoupit do 

virtuálního prostoru. 

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

Pročtěte si náš blog:  www.nachbarsprachen-sachsen.eu/blog

Přihlaste se k odběru newsletteru: www.nachbarsprachen-sachsen.eu/newsletter

Sledujte nás na Facebooku: www.facebook.com/LandesstelleNachbarsprachen

Chcete být vždy informováni o tom, co je nového? 
Objednejte si náš zpravodaj a sledujte nás!

Znáte naši bezplatnou nabídku poradenství  
„čaj und kawa mit der LaNa“?
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Chcete nás kontaktovat? 

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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