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Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 14 
w Jeleniej Górze 





Spotkanie z przedstawicielami miasta Eftstadt  

w Przedszkolu nr 14 w Jeleniej Górze 



Städt. Integrativer Kindergarten Tausendfüßler  

 Liblar II Erftstadt 



Nasi przyjaciele chętnie prezentują swoim dzieciom  
i rodzicom, jak się rozwija współpraca 





Städt. Integrativer Kindergarten Tausendfüßler  

 Liblar II Erftstadt 

Przedszkolaki pozdrawiają 



Kindergarten Tausendfüßler 



Szczęśliwego Nowego roku życzą przedszkolaki i nauczyciele z Erftstadt  



Spotkanie w Przedszkolu w Erftstadt 



Dzień z niepełnosprawnościami w Jeleniej Górze  

Prezentacja umiejętności dziecięcej –  
wykonanie piosenki w  języku niemieckim 





Sale rehabilitacji ruchowej, 
rozwijania wielozmysłowego, 
integracji sensorycznej, terapii 

metodą Tomatisa 
w Przedszkolu nr 14  

w Jeleniej Górze 
 



Sala Doświadczenia Świata  
w Miejskim Integracyjnym Przedszkolu nr 14 w Jeleniej Górze 
 



Przedszkolaki z „14” otrzymały 
dzięki staraniom przedstawicieli 
Stowarzyszenia Przyjaźni 
Erftstadt – Jelenia Góra 
huśtawkę specjalistyczną  
w ramach projektu społecznego 
ogłoszonego i pozyskanego  
w Niemczech „Wspieranie 
środowisk opiekujących się 
niepełnosprawnymi” . 



Fragment notatki prasowej na temat współpracy i wsparcia 
Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 14 w Jeleniej Górze 



Zajęcia terapeutyczne z udziałem Lei z Erftstadt 



Lea i Madzia – najlepsze koleżanki z zajęć 





Zajęcia historyczno – patriotyczne z udziałem 
przedstawicieli Bractwa Kurkowego Ziemi Jeleniogórskiej 

11 listopada – Dzień Niepodległości  



Uroczystości i święta  
np. Dzień Św. Marcina  





Zajęcia prowadzone w przedszkolu nr 14 w ramach spotkań 
integracyjnych i projektu „Postaw na siebie” 



Zajęcia z zakresu 
tyflopedagogiki 

prowadzonych w 
przedszkolu nr 14 z 

dziećmi niewidomymi  
i niedowidzącymi. 



Spotkanie z przedstawicielami władz miasta  
i przedszkolakami w Erftstadt 



Ordery Uśmiechu od przedszkolaków 
 dla przyjaciół z Erfstadt i Jeleniej Góry,  

którzy wspierają przedszkole nr 14 



Zabawa i pomoc  często motywuje dzieci  rodziców i nauczycieli   
do poznawania  i rozwijania komunikacji językowej 

 



„Jeśli możesz coś zrobić  
lub marzysz, że mógłbyś  

to zrobić, zabierz się za to. 
Odwaga ma w sobie  

moc geniuszu.” 
 
(Johann Wolfgang Goethe) 
 



Dziękuję za uwagę! 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 


