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Projektziel

Verbesserung der Sprachkompetenz, des Wissens
über die Kultur des Nachbarlandes und Etablierung
grenzüberschreitender Freundschaften.

Cel projektu

Poprawa umiejętności językowych, wiedza o
kulturze sąsiedniego kraju i nawiązywanie
przyjaźni transgranicznych.

Deutsch-Polnische Begegnungstage 
Grundschule

Polsko-niemieckie spotkania szkoła
podstawowa
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Projektbeschreibung

Mit diesem Projekt konnten 14 Veranstaltungen 
realisiert werden, wovon 13 einzelne 
Begegnungstage waren, an denen je eine 
deutsche und eine polnische Klasse (1-3) sich 
gemeinsam zu verschiedenen Themen trafen. Es 
wurden Kennenlern-Interaktionsspiele gespielt, 
getöpfert oder bspw. zum Thema Herbst/ Frühling/ 
Weihnachten gemeinsam gebastelt. Das Highlight 
war die gemeinsame Durchführung des 
Sommerfestes mit vielen Spielstationen und 
Aufführungen, wo deutsche und polnische Eltern/ 
Pädagogen/ Kinder zusammenkamen und 
ausgelassen feierten, spielten, interagierten und 
interkulturell kulinarisch versorgt wurden.

Im Projekt begegneten sich Grundschulkinder 
zweier deutsch-polnischer Partnerschulen, um ihre 
Sprachkompetenz zu verbessern, also das praktisch 
auszuprobieren, was im Unterricht gelernt wurde, 
das Wissen über die Kultur des Nachbarlandes zu 
erweitern und grenzüberschreitende 
Freundschaften zu etablieren.

Opis projektu

Dzięki temu projektowi można było zrealizować 14 
spotkań, w tym 13 indywidualnych dni, podczas 
których każda klasa niemiecka i polska (1-3) 
spotykały się, aby razem realizować różne tematy. 
Przeprowadzane zostały wprowadzające gry 
interaktywne, odbyły się warsztaty garncarskie 
oraz warsztaty twórcze pod hasłem jesień/ wiosna/ 
święta Bożego Narodzenia. Najważniejszym 
wydarzeniem było wspólne przeprowadzenie 
festynu letniego, z wieloma stanowiskami do 
zabawy oraz występy, podczas których niemieccy i 
polscy rodzice/ nauczyciele/ dzieci spotykali się, 
aby wspólnie świętować, bawić się, wchodzić w 
interakcje przy zapewnionej międzykulturowej 
kuchni.

W ramach projektu spotkali się uczniowie szkół 
podstawowych z dwóch polsko-niemieckich szkół 
partnerskich, w celu poprawy ich umiejętności 
językowych, czyli wypróbowania praktycznie tego, 
czego się nauczyli, wiedzy o kulturze sąsiedniego 
kraju oraz w celu nawiązania przyjaźni 
transgranicznych.


