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Projektziel

Verbesserung der nachbarsprachlichen 
Entwicklung durch Schaffung einer 
Kommunikationsplattform.

Cel projektu

Poprawa komunikacji sąsiedzkich poprzez
stworzenie platformy komunikacyjnej.

Przedszkolny festiwal doświadczeń z 
przyrodą

Naturerlebnis-Fest Kita
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Projektbeschreibung

Dieses Projekt trug dazu bei, Interaktionen zwischen 
den Kulturen zu schaffen und dabei leicht den 
Fokus auf die Natur und Umwelt zu richten. Es 
wurde viel Raum für gemeinsames Spiel der Kinder 
geschaffen und besondere Angebote zur 
Verfügung gestellt. Die Begleitpädagogen sollten 
durch die Abgabe der Kinder zum Fest einen 
entspannten Raum für Austausch finden. Dieses 
Vorhaben gelang uns. 

Wir führten über den Projektverlauf von 3 Festen 
insgesamt 10 Kitas (nicht gleichzeitig) zusammen 
und es trafen sich insgesamt 252 Menschen (nicht 
zur gleichen Zeit). Es konnten Erfahrungen mit 
Menschen aus dem Nachbarkulturkreis gemacht 
werden, es konnte die Nachbarsprache ausprobiert 
werden und es konnten gemeinsame positive 
Erfahrungen durch die tollen Spiel- und 
Bastelangebote gemacht werden. Die Pädagogen 
hatten Raum um sich entspannt auszutauschen, da 
die Kinder an die verschiedenen Angebote 
abgegeben werden konnten. 

Opis projektu

Realizacja projektu przyczyniła się do stworzenia 
interakcji kulturowych i ukierunkowania się w łatwy 
sposób na aspekt przyrodniczy i środowiskowy. 
Stworzono przestrzeń do wspólnych gier i zabaw 
dla dzieci, przy wykorzystaniu różnych ofert 
edukacyjnych. Wychowawcy świetlicowi mieli 
okazję wymiany doświadczeń dzięki możliwości 
przekazania dzieci, aby te mogły wziąć udział w 
uroczystości. Zamierzenia zostały osiągnięte. 

Przez okres trwania projektu, tj. w trzech 
uroczystościach wzięło udział łącznie 10 
przedszkoli (nie równocześnie), przy czym spotkały 
się ogółem 252 osoby (nie w tym samym czasie). 
Stworzono możliwość wymiany doświadczeń 
kulturowych z sąsiadem, możliwość 
poznania/wypróbowania języka sąsiada jak 
również zebrania pozytywnych doświadczeń dzięki 
wspaniałej ofercie gier i zabaw. Pedagodzy 
otrzymali możliwość wymiany doświadczeń, kiedy 
dzieci były nieobecne, gdyż brały udział w różnych 
zajęciach. 


