Tworzymy międzykulturowe atrakcje dla rodzin
W naszym przedszkolu nie ma dzieci z krajów
sąsiedzkich. Współpracujemy jednak
dynamicznie z przedszkolem z Jablonec nad
Nisou. Raz w tygodniu jedna z naszych
koleżanek zamienia się z koleżanką z czeskiego
przedszkola miejscem pracy. Co dwa tygodnie
spotykamy się z dziećmi z Jablonec nad Nisou.
Spotkania odbywają się raz w naszej, a raz w
czeskiej placówce. Jedną z tradycji naszego
przedszkola jest coroczny niemiecko-czeski
festyn rodzinny w Karkonoszach. Dzieci, ich
rodziny, a także grono pedagogiczne spędzają
razem cały weekend. Podczas zabaw, gier i
śpiewu tworzą się mieszane grupy, zarówno
między dorosłymi, jak i dziećmi.
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Pomysły na zorganizowanie międzykulturowych
spotkań rodzinnych
Dwujęzyczna gra w podchody:
1. Stwórzcie zespoły mnieszane: dziecko i dorosły,
język niemiecki i polski
2. Stwórzcie karty w obu językach: Osoba czytająca
wskazówkę na głos, musi zrobić to w języku
sąsiada.
3. Poproście o pomoc dzieci w tłumaczeniu
wskazówek.
4. Zapełnijcie skrzynkę skarbów materiałami typowymi
dla obydwu kultur i pozwólcie wyjaśnić dzieciom, jak
rozumieją poszczególne rzeczy i dlaczego jest to
typowe dla danego kraju.

Wspólne grillowanie:
1. Poproście każdą z rodzin o przygotowanie w domu
jej ulubionej potrawy.
2. Nazwy potraw napiszcie w dwóch językach.
3. Każda rodzina może opowiedzieć o tym co
przygotowała i podzielić się z innymi przepisem.
4. Niech każdy spróbuje prosić o coś do picia lub do
jedzenia w języku sąsiada lub podziękuje w obcym
sobie języku kucharzowi za smaczny posiłek.

Z naszego doświadczenia: Niezwykłe jest to, że zarówno starsze rodzeństwo jak i rodzice biorący udział,
starają się z właśnej woli uczyć języka sąsiada, a nasi mali eksperci chętnie im w tym pomagają.
Niektóre rodziny wspierają nas merytorycznie i dostarczają pomysłów na gry i zabawy. Często też pomagają
w organizacji międzykulturowych spotkań rodzinnych.

Więcej informacji na temat pracy z językiem sąsiadów znajdziecie Państwo na stronie przedszkola Knirpsenland:
www.nachbarsprachen-sachsen.eu/de/integrative-kindertagesstaette-knirpsenland.html

