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Do naszej placówki uczęszczają również dziećmi 
z Polski. Naturale jest dla nas to, że dzieci 
każdego dnia mają kontakt z dwoma językami i 
kulturami, co pozwala im odkrywać i poznawać 
„inne światy”. 

Jak jest w domu u moich polskich przyjaciół? 
Jakie lubią zabawki? Co lubią jeść? Jakiej 
muzyki słuchają? Jakie filmy oglądają? Takie 
pytania i wiele innych zadaje sobie większość 
dzieci. Chcąc pomóc im w znalezieniu 
odpowiedzi na nie, zrealizowaliśmy  projekt 
„Komm, ich zeige dir meine Welt” (tłum. 
„Chodź, pokażę Ci mój świat”). W jego ramach 
odwiedziliśmy ich rodziny w domach. 
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Podczas odwiedzin u rodziny Elizy i Ilony, których rodzice pochodzą z Polski, dzieci odkryły wiele 
nowych i interesujących rzeczy. Miały również okazję do zadawania pytań. Mama dziewczynek odpowiadała na nie 
po polsku, co było także niezwykle ekscytujące dla niemieckich dzieci. Po poczęstunku przyszedł czas na 
zwiedzanie mieszkania. Śpiewając polską piosenkę „Dzień dobry” poznawały każdy jego zakątek. 
Eliza i Ilona zaprosiły swoich przyjaciół, aby pokazać im również okolicę w której mieszkają. Najpierw zabrały 
wszystkich na spacer po sąsiednim lesie. Później pokazały im stadnine koni. Dziewczynki były bardzo 
podekscytowane i wspaniale zaprezentowały swój świat innym dzieciom. Było pięknie! Wszyscy chcieli, aby to 
popołunie trwało wiecznie. Dzień zakończył się na placu zabaw przed domem dziewczynek.
Zewsząd słychać było śmiech, polskie i niemieckie rozmowy, a także piosenkę. Dzieci były tak zachwycone, że już 
następnego dnia pytały: Kiedy znowu odwiedzimy Ilonę i Elizę? 

Wskazówka: Dzieci są też z siebie dumne, kiedy mają okazję przedstawić sobie nawzajem swoje hobby, 
ulubioną książkę czy drużynę, do której należą. Przy tym jest wiele okazji do użycia języka sąsiada. Zapytajcie 
dzieci np. o określenia czy typowe okrzyki w ich języku ojczystym i porównajcie to wspólnie z niemieckimi 
zwrotami.

Komm, ich zeige dir meine Welt

Kinderschloss Sonnenschein jest jednym z przedszkoli, które biorą udział w projekcie Euroregionalnej niemiecko-
polskiej sieci przedszkoli. Więcej na ten temat dowiecie się na stronie: www.nachbarsprachen-sachsen.eu/kita-
netzwerke.




