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Projektziel

Stärkung der Partnerzusammenarbeit im Bereich

Integration der Kinder und Jugend in der

Grenzregion.

Cel projektu

Wzmocnienie współpracy partnerskiej w zakresie

integracji dzieci i młodzieży w rejonie

transgranicznym.

Partnerkindertag - ein 
grenzüberschreitendes
Integrationstreffen

Partnerski Dzień Dziecka -
transgraniczne spotkanie integracyjne
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Projektbeschreibung

Im Rahmen des Projekts wurde ein

Integrationstreffen für Kinder und Jugendliche aus

Partnerstädten organisiert, bei dem Animationen für

Kinder durchgeführt wurden, ein indisches Dorf

vorbereitet wurde, in dem Kinder in die Welt der

Spiele und Spiele der kleinen Indianer einzogen,

Wettbewerbe mit Preise und Spiele,

Sportwettbewerbe, Blasenwahnsinn abgehalten

wurden Jeder Teilnehmer erhielt eine

Ballonüberraschung. Wir nahmen an einer Show der

Illusion und Magie eines Schamanen aus einem

indischen Dorf teil. Die Jugendlichen konnten eine

künstliche Kuh melken. Radfahrenakademie hat

die kleine Fahrradstadt vorbereitet. Es war auch ein

Bibliothektischlein mit vielen Bücher, Malbücher

und Gesellschaftspielen; sowie ein Kunstworkshop,

in dem die Teilnehmer Gemälde, Filzgegenstände

und Perlen schufen. An diese Veranstaltung wurde

von 40 Teilnehmern PL und 40 Teilnehmern DE

teilgenommen.

Opis projektu

W ramach projektu zorganizowano spotkanie

integracyjne dla dzieci i młodzieży z miast

partnerskich, podczas którego przeprowadzono

animacje dla dzieci, została przygotowana wioska

indiańska, w której dzieci przeniosły się w świat gier

i zabaw małych Indian, odbyły się konkursy

z upominkami, konkurencje sportowe, bańkowe

szaleństwa, każdy z uczestników otrzymał

balonową niespodziankę, uczestniczyliśmy

w pokazie iluzji i magii szamanki z wioski

indiańskiej. Odbyły się zawody w dojeniu sztucznej

krowy. Podczas spotkania uczestnicy przez zabawę

uczyły się przepisów ruchu drogowego

przygotowaną przez Akademię Rowerową.

Przygotowany był stoliczek bibliotekarski

z książkami, malowankami i grami planszowymi;

a także zorganizowano warsztaty plastyczne,

podczas których uczestnicy tworzyli obrazy,

przedmioty z filcu i koralików. Wzięło w nim udział

40 uczestników PL oraz 40 uczestników DE.


