
    Grupa obejmuje wiele dzieci, dzię  ki
    czemu również   Twoje dziecko nauczy 
się   zasad, które są   waż  ne dla wszystkich,
np. jak być   czĺ onkiem wspólnoty, jak
dzielić   się   z innymi dzieć  mi i jak 
wspólnie planować   czas.

    W przedszkolu dziecko znajdzie
    przyjacióĺ  – również   z innych krajów. 
Dziecko bę  dzie się   uczyć   postę  pować   z 
róż  nymi ludź  mi z caĺ ego ś  wiata. Znajdzie 
też   przyjacióĺ , którzy bę  dą   razem z nim 
chodzić   do szkoĺ y.

Co się   dzieje w
przedszkolu?

    Na począ  tku dziecku wszystko wyda
    się   obce i nowe. Ale szybko zdobę  dzie
ono kontakt z wychowawczynią   i innymi
dzieć  mi, pozna nowy ś  wiat.

Przedszkole –
szansa dla Twojego
dziecka

Niektórzy rodzice uważ  ają  :

„Szkoĺ a jest waż  na, ale dlaczego nasze 
dziecko ma chodzić   do przedszkola? 
Chcemy raczej wychowywać   nasze 
dziecko w domu.“

Zgadza się  :
rodzina jest bardzo waż  na w dziedzinie
wychowania i pozostaje dla dziecka 
waż  na, nawet jeż  eli chodzi ono do 
przedszkola. Przedszkole wspiera i 
uzupeĺ nia wychowanie w rodzinie. Tutaj
dziecko uczy się   wielu rzeczy, których 
nie jest w stanie nauczyć   się   tak dobrze 
w rodzinie. Dzię  ki temu da sobie ĺ atwiej
radę   w szkole i lepiej odnajdzie się   w 
Niemczech. Bę  dzie wtedy również   mogĺ o
liczyć  na lepszą   przyszĺ oś  ć   w ojczyź nie
rodziców albo w innych krajach.

    Obcują  c z wychowawczynią   i innymi
    dzieć  mi Twoje dziecko nauczy się   ję  -
zyka niemieckiego.

    W przedszkolu dziecko spotka się   z  
    wieloma róż  nymi impulsami. Dzieci 
otrzymują   wielostronną   pomoc:
w dziedzinie rozwoju mowy, myś  lenia, 
zrę  cznoś  ci i sprawnoś  ci, fantazji. 
Jednocześ  nie dziecko uczy się   koncen-
trować   na zadaniach i rozwią  zywać   je. 
W ten sposób poprzez zabawę   dziecko 
przygotowuje się   do nauki w szkole.

    Wychowawczynie szanują   i respek- 
    tują   wszystkie kultury, religie rodzin 
dzieci. Takż  e dzieci uczą   się   przez to 
respektu wobec innych kultur i religii.

    Ale przedszkole to nie tylko dzieci –  
    to również   rodzice. Mogą   oni omawiać   
z wychowawczynią   swoje ż  yczenia lub
zadawać   pytania dotyczą  ce wychowania,
np. jak rozwija się   ich dziecko. Mogą   też  
poznawać   innych rodziców. Wspóĺ praca
rodziców oznacza również  , ż  e moż  esz 
wybrać   matki i ojców, którym ufasz i
którzy angaż  ują   się   szczególnie w sprawy
przedszkola, na przedstawicieli rodziców.
Moż  esz też   samodzielnie kandydować  !

    W grupach zróż  nicowanych wiekowo
    dziecko coraz lepiej nauczy się   
pomagać   samemu sobie i znajdować   
rozwią  zania trudniejszych problemów.
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Daj dziecku
szansę  .

Przedszkole to pierwszy 
krok do dobrego
wyksztaĺ  cenia.

Prawie wszystkie dzieci chodzą   do 
przedszkola. Jeż  eli Twoje dziecko 
zostanie w domu, bę  dzie mu trudniej

uzyskać   dobre wyniki w szkole i znaleź 
ć   tam przyjacióĺ . Inne dzieci bę  dą   mieć  
przewagę  , mają   już   przyjacióĺ  z 
przedszkola i nauczyĺ y się   w nim wielu
rzeczy, które są   potrzebne w szkole. 
Twoje dziecko bę  dzie się   wię  c od począ  
tku czuć   w niekorzystnej sytuacji i być   
moż  e samotnie. Nauczyciele i nauczy-
cielki pracują  ce w szkole twierdzą   
zawsze, ż  e dzieciom, które chodziĺ y do
przedszkola, jest w szkole ĺ atwiej,
nadą  ż  ają   one lepiej za programem i     
ĺ atwiej aklimatyzują   się   w klasie.

Dalsze informacje znajdziesz w internecie pod adresem:
www.stmas.bayern.de 

albo bezpoś  rednio:
www.stmas.bayern.de/familie/kinderbetreuung/gaerten.htm
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przedszkolu są   stosunkowo niskie. 
Również   rodzice o niż  szych dochodach
mogą   zapisać   swoje dzieci do przedsz-
kola – w razie potrzeby otrzymają   oni 
odpowiednią   pomoc. Informacje i por-
adę   otrzymasz w przedszkolu albo w 
miejscowym urzę  dzie do spraw
mĺ odzież  y (Jugendamt).

Przedszkole – 
szansa dla 

Twojego dziecka

Informacje na temat
zaję  ć   przedszkolnych

dla rodziców dzieci
wieloję  zycznych

oraz obcoję  zycznych
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A moż  e przedszkole
jest dla Ciebie
za drogie?

Przedszkole jest dla
wszystkich dzieci!

Chcemy, ż  eby wszystkie dzieci miaĺ y 
jednakową   szansę   uzyskania dobrego 
wyksztaĺ cenia. Opĺ aty za miejsce w 
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