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Projektziel

Vertiefung der partnerschaftlichen Zusammenarbeit

zwischen den Grenzgemeinden Przewóz und

Krauschwitz.

Cel projektu

Zintensyfikowanie współpracy partnerskiej

pomiędzy mieszkańcami gmin przygranicznych

Przewóz i Krauschwitz.

Weihnachtstraditionen in der deutsch 
- polnischen Grenzregion

Tradycje świąteczne na pograniczu 
polsko-niemieckim



Projektbeschreibung
Im Rahmen des Projekts, an dem 80 Kinder und Jugendliche
aus Polen und Deutschland teilnahmen, fanden

zwei Treffen zu Weihnachtstraditionen statt - Treffen

mit dem Weihnachtsmann und ein Karnevalsball.

Im Rahmen der Weihnachtsmannparty nutzten die

Kinder die bestellten Attraktionen: Animationen,

Ballonzoo, Schminken, Nähworkshops, Weihnachts-

dekorationsworkshops, lebende Maskottchen,

Kleinkindzone, aufblasbare Rutschen, trockenes

Schwimmbad, Sprungbecken, Fotokabine, Rodeo-

bull, Weihnachtsmanns Besuch, Folienballons mit

Helium. Während des Karnevalsballs lernten die

Kinder die Karnevalstraditionen im Nachbarland

kennen und organisierten Spiele und Spaß im

Zusammenhang mit Karnevalsbräuchen. Die

Umsetzung des Projekts trug dazu bei, die

bestehenden und neuen Kontakte zwischen den

Studierenden aufrechtzuerhalten. Die Teilnehmer

hatten die Möglichkeit, die Weihnachtstraditionen

während des Treffens mit dem Weihnachtsmann

und dem Karnevalsball zu vergleichen und an

Spielen teilzunehmen, die sich auf die Traditionen

ihrer Nachbarn beziehen.

Opis projektu

W ramach projektu, w którym wzięło udział po 80

dzieci i młodzieży z Polski i Niemiec, odbyły się

dwa spotkania na temat tradycji świątecznych

- spotkanie z Mikołajem oraz bal karnawałowy.

W ramach zabawy Mikołajkowej dzieci korzystały

z zamówionych atrakcji: animacje, balonowe ZOO,

malowanie twarzy, warsztaty krawieckie, warsztaty

dekorowania bombek, żywe maskotki, strefa

malucha, dmuchane zjeżdżalnie, suchy basen,

skakania, fotobudka, byk rodeo, wizyta Świętego

Mikołaja, balony foliowe z helem. Podczas Balu

karnawałowego dzieci poznawały tradycje

karnawałowe w kraju sąsiada, zorganizowane

zostały gry i zabawy związane z obyczajami

karnawałowymi. Realizacja projektu przyczyniła

się do podtrzymania istniejących oraz nawiązania

nowych kontaktów pomiędzy uczniami. Uczestnicy

mieli okazje porównać tradycje świąteczne

podczas Spotkania z Mikołajem i Balu

karnawałowego, biorąc udział w zabawach

nawiązujących do tradycji sąsiadów.
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