
Różnorodność jest fajna!

W naszej placówce spotykają się rodziny z około 
20 krajów, posługujące się 14 różnymi językami. 
Oznacza to, że mamy na miejscu małych 
ekspertów językowych i kulturowych. Cenimy 
sobie tę różnorodność i zachęcamy do 
wykorzystywania jej w życiu codziennym 
przedszkola. To nie tylko integruje grupę, ale 
również sprawia, że dzieci uczą się od siebie 
nawzajem. 
Rozmaitość języków wita naszych gości już na 
samym wejściu do przedszkola. Nasze „drzewo 
kultur” zachęca wszystkich rodziców do 
zaznajomienia się z innymi rodzinami, z ich 
tradycjami rodzinnymi, kulturowymi lub 
religijnymi. 
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Tak wygląda nasze drzewo: Tak zapełniamy nasze drzewo:

1. Zostało one stworzone z różnych materiałów i 
pomalowane na różne kolory. Konar został 
umocowany w wiaderku. Gałęzie stały sie 
miejscem na zapiski. 

2. Teraz znajduje się ono przy wejściu do 
przedszkola, jest dobrze widoczne i dostępne dla 
wszytskich rodzin.

3. Obok niego znajduje się taśma samoprzylepna, 
karteczki czy długopisy, za pomocą których 
tworzone są wpisy, które mogą powstawać na 
miejscu lub w domu. 

4. Wielojęzyczna instrukcja została umieszczona na 
konarze drzewa.  

1. Jesteśmy z rodzicami w nieustannym kontakcie 
poprzez drogę mailową i pocztową. 

2. Tematy zmieniają sie wraz z porami roku. Tematów 
jest tak dużo, że z pewnością każda rodzina 
znajdzie coś dla siebie.  

3. Przykład z życia codziennego przedszkola może 
być naszą inspiracją. 

4. Zapiski np. piosenki, gry, przepisy są mile widziane 
również w językach ojczystych. Przez co 
różnorodność jest szybko zauważalna.

5. Gdy drzewo się zapełni, zapiski trafiają do 
„skarbnicy kultury”. Później można w szybki i łatwy 
sposób odtworzyć dany pomysł.  

„Drzewo kultur” dla wszystkich

Listy dla rodziców na temat wielojęzyczności w rodzinie i karty obrazkowe dotyczące komunikacji 
m. in. w języku niemieckim, czeskim lub polskim znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem: 
www.nachbarsprachen-sachsen.eu/materialbibliothek

 Wskazówka: Zachęcamy rodziców do rozmawiania z dziećmi w domu w ich ojczystych językach. Stanowi to 
podstawę stałej relacji „rodzic - dziecko”, wpływa na rozwój tożsamości i przyczynia się ogólnie do rozwoju jego 
umiejętności językowych. W ten sposób język ten jest również obecny w życiu codziennym przedszkola. 




