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Projektziel

Verbesserung der Kommunikation zwischen dem
ESW der Schule und Kindertagesstätte in Łęknica
und Begeisterung schaffen bei polnischen und 
deutschen Kindern für den Eissport.

Cel projektu

Poprawa komunikacji pomiędzy ESW szkołą i
przedszkolem w Łęknicy oraz entuzjazm
polskich i niemieckich dzieci wpłynie na korzyść
sportu na lodzie.

Deutsch-polnischer Kids Day on Ice Niemiecko-polski Kids Day on Ice (Dzień 
Dziecka na lodzie)



Projektbeschreibung

Durch den deutsch-polnischen Kids Day on Ice 
wollen wir erreichen, dass auch polnische Kinder 
regelmäßig zum Eislaufen kommen, deutsche und 
polnische Kinder gemeinsam Sport treiben und sich 
dabei interkulturell verständigen und zu einander 
finden. Gleichzeitig soll auch ein 
intergenerationeller Ansatz verfolgt werden. 

Durch begleitende Familien und Freunde und deren 
Einbindung, kommen nicht nur die Kinder einander 
näher, sondern es können deutsch-polnischen 
Familien-Freundschaften rund um den Eissport 
entstehen und später können besonders talentierte 
Kinder über den Kids Day und andere Projekte 
gesichtet werden und später evtl. in den Trainings-
und Wettkampfbetrieb integriert werden. Zur 
Motivation der Kinder werden als Vorbilder auch 
Profispieler der Lausitzer Füchse die Kids Days
on Ice unterstützen und als Vorbilder wirken.

Opis projektu

Poprez niemiecko-polski Kids Day on Ice (Dzień
Dziecka na lodzie) chcemy osiągnąć to, że polskie 
dzieci przyjeżdżać będą regularnie na jazdę na 
lodzie oraz to, że niemieckie i polskie dzieci 
wspólne będą trenować sport a przy tym
wzmacniać się będą międzykulturowo i zrozumieją 
siebie nawzajem. Jednocześnie powinien być 
dostrzeżony wkład międzypokoleniowy.

Poprzez towarzyszące rodziny i przyjaciół i ich
włączenie się do współpracy, zbliżą się nie tylko
dzieci lecz także niemiecko-polskie rodziny oraz
stworzą się przyjaźnie wokół sportu na lodzie, a
potem szczególnie utalentowane dzieci mogą być 
wspomagane poprzez Kids Day i inne projekty, a 
ewentualnie później mogą być zintegrowane na 
treningach i zawodach. Dla motywacji dzieci Kids 
on Ice jako wzór wspierać będą profesjonaliści z 
klubu Lausitzer Füchse (Łużyckie Lisy).
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