Vytváření interkulturních akcí pro rodiny
V našem zařízení se sice nestaráme o děti ze
sousední země, ale utváříme čilou výměnu se
školkou z Jablonce nad Nisou. Jednou týdně si
vyměňují kolegyně z Česka a vychovatelka z
naší školky svá místa a každých čtrnáct dní nás
navštěvují děti z partnerské školky nebo my
navštěvujeme je v Jablonci. Jedinečnou
vrcholnou akcí v každém roce je česko-německé
setkání rodin v Krkonoších. Děti obou školek a
jejich rodiny, jakož i část pedagogického týmu,
stráví společný víkend. Pokaždé dojde k pestré
interkulturní výměně pro malé a velké, obklopené
hrou, zpěvem, pohybem a mnoho dalším.
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Podněty na interkulturní rodinná setkání

Dvojjazyčná honba za pokladem:
1. Utvořte míšené skupiny: malí a velcí, němečtí a
čeští.
2. Kartičky s nápovědami utvořte dvojjazyčně: kdo
nápovědu předčítá, musí to udělat v sousedním
jazyce.
3. Nechte si pomoct od dětí při překladu nápověd.
4. Naplňte truhlu s pokladem typickými předměty
z obou kultur a nechte si od dětí vysvětlit, o jaké
předměty se jedná a proč jsou typické.

Společné grilování:
1. Poproste rodiny, aby přispěli svými oblíbenými
pokrmy na vytvoření bufetu.
2. Popište pokrmy dvojjazyčně.
3. Každá rodina může svůj příspěvek představit nebo i
prozradit recept. Zeptejte se dětí, proč jsou některé
pokrmy u nich doma typické nebo mimořádné.
4. Pokuste se, poprosit v jazyce souseda o něco z grilu
nebo k pití. Poděkujte za výtečný kulinární
příspěvek u kuchaře či kuchařky.

Zážitky z praxe: Je hezké zažít, jak se starší sourozenci i zúčastnění rodiče a děti snaží vyjádřit se v jazyce
souseda a jak jim naši malí jazykoví experti při tom pomáhají. Stejně tak nás rodiny obohacují při našich
přípravách, přicházejí s nápady na hry nebo aktivity a pomáhají tak utvářet společná setkání po interkulturní
stránce.

Více informací o práci se sousedním jazykem v mateřské škole Knirpsenland naleznete v stručném popisu zařízení:
www.nachbarsprachen-sachsen.eu/de/integrative-kindertagesstaette-knirpsenland.html

