Z ta ulotka chcemy Wam krotko przedstawic nasza
prace z dziecmi w tym przedszkolu.
 NAUKA
 WYCHOWANIE
 PORADA
 OPIEKA
 SPOTKANIA
My widzimy sie jako doradcy we wszystkich pytaniach
i watpliwosciach dotyczace wychowania i zycia
rodzinnego.
Gotowi jestesmy sluzyc Wam pomoca i rada.
NASZE PRZEDSZKOLE
Nasze plany:
Jako przyjaciele i doradcy dzieci
 zaoferowac pomoc do organizowania srodkow
do nauki oraz pomieszczen do zabawy i nauki,
 korzystac z doswiadczen innych dzieci,
 umozliwic im rozwoj swoich upodoban i potrzeb,
 wzmocnic socjalne i jezykowe strony dzieci,
 umiec wyrazic swoja radosc w poruszaniu sie i
ruchu,
 rozwijac rytualy, ktore dadza im stabilnosc i
ostoje,
 pokazac demokratyczna forme zycia i otwarte
spojrzenie na swiat.
NASZE GRUPY
Nasze przedszkole sklada sie z 3 grup, w ktorym jest
55 dzieci w wieku od 0,4 - 6 lat.
Tygodniowy czas opieki wynosi od 35 - 45 godzin.
NASZE POMIESZCZENIA
Te jasne pomieszczenia grupowe posiadaja odrebne
pomieszczenia, w ktorych mozna odpoczac i wlasne
umywalnie.
W korytarzu znajduja sie rozne mozliwosci do
zabawy.
Duza sala gimnastyczna jest rano do dowolnego
poruszania sie i cwiczenia otwarta.

NASZ PERSONEL
Nasza zaloga sklada sie z 8 przedszkolanek i jednej
opiekunki dzieciecej.
Na biezaco zatrudniamy praktykantki zawodu.
Kierowniczka jest pani Irmgard Rütgers.
Nasz personel sie ciagle zawodowo doksztalca tak,
zeby pedagogiczna praktyka i nasze przedszkole
ciagle sie rozwijalo.
GODZINY OTWARCIA
7.30 - 12.30
14.00 - 16.00
Calodzienna opieka to 7.30 - 16.30
Takze przy opiece w 35 godz. tygodniowo jest
mozliwe, ze Wasze dziecko w 2 dniach moze zjesc
obiad.
W razie potrzeby lub zainteresowania prosze zwrocic
sie do nas.
PRZEDSTAWICIEL - PRZYNALEZNOSC
Kath. Kirchengemeindeverband Stadt Bedburg
Marktplatz 5
50181 Bedburg
Tel. 02272/ 40950
Porozumiec sie mozna z panem:
Birgit Speuser
Tel. 02272/ 8080033
JAK MY PRACUJEMY?
My umozliwiamy dzieciom szeroki osobisty i naukowy
rozwoj, gdzie moga doswiadczac, odkrywac i zbadac
swoje mozliwosci.
W procesie rozwoju i doksztalcania chcemy polaczyc
ruch, zmyslowosc i spostrzegawczosc, dlatego nasze
oferty sa tak ulozone, ze nauka i zabawa ze
wszystkimi zmyslami jako calosc - mozliwa jest.
Jako wykladnia do codziennej nauki i naszej pracy sa:
 z radoscia i ciekawoscia badac i odkrywac,
 z wszystkimi zmyslami oponowac i rozumiec,
 popierac koncentracje i odprezenie sie,
 rozwijac indywidualne metody myslenia,



proponowac odpowiednie pomoce
naukowe,
 nauka z glowa, rekami i z sercem.
My dajemy dzieciom bezpieczna ostoje przez
codzienny rytm, w wolnej zabawie poranny krag,
sniadanie i koncowy krag.
W tych ramach oferujemy dzieciom dowolne
propozycje, ktore sa w grupie jak tez w innych
grupach.
Chcemy oferowac wszystkie dziedziny nauki (nauki
przyrodnicze, jezykoznawstwo, muzyke, ruch i
odprezenie).
W naszej pracy pedagogicznej informujemy panstwa
w instrukcji przy zapisie dziecka.

SZCZEGOLNE OFERTY NASZEGO CENTRUM
- Wczesniejsza nauke matematyki dzieci moga
otrzymac przez projekt ,, Entenland i Zahlenland''.
Matematyka jako intensywne i ciekawe wydarzenie.
- Przez dzienny spiew w grupach, proponujemy
wczesne upodobania do muzyki,
- Nauka wymowy jest naszym najwazniejszym
zadaniem.
- Dodatkowo cwiczymy wymowe systematycznie w
naszych grupach oraz wczesna nauke j.angielskiego w
formie zabawy.
- Dzieciom (starszakom) proponujemy szczegolny
program: Przez Wurzburger program oraz ,, Wuppi ''.
- Zprzygodowej podrozy uczymy dzieci w dziedzinie
wymowy, ponadto do programu naleza odczyty,
zwiedzanie bibliotek
- oraz staranie sie o karte biblioteki i jedne
przenocowanie w przedszkolu.
- Zdrowie i ruch dzieci sa dla nas wazne. Obok
dziennego ruchu bierzemy udzial w akcji ,, Tiger Kids aktywne przedszkole''

RODZINNE CENTRUM
Porada i pomoc
- Posiadamy aktualna liste poradni i terapii
dotyczacych zdrowia i poruszania sie dla calej rodziny.
- Rodzice - dziecko grupy ponizej 3 lat,
- Porady fachowe w zakresie wychowania i zycia
rodzinnego.
- Nasi pracownicy sa kompetentnymi doradcami z
dodatkowa kwalifikacja.
- Nauki wymowy dla malych i duzych dzieci ( rowniez
dla tych, ktorzy do naszego przedszkola nie
uczeszczaja).
- Nasze pomieszczenia moga byc wykorzystywane do
spotkan w roznych grupach.

POWIAZANIE - PRACA ORAZ RODZINA
- Opieka dzieci ponizej 3 lat.
- Pomoc w poszukiwaniu opiekunow.
- Aby zaproponowac rozne oferty wspolpracujemy ze
szkola, biblioteka, osrodkiem zdrowia oraz osrodkiem
dla seniorow.
- Rodzice podawaja nam swoje potrzeby i trudnosci.

RODZINA I WYCHOWANIE PARTNERSTWO
- Organizowanie wieczorkow przy kawie, gdzie
mozna sie podzielic doswiadczeniami lub zdobyc
ciekawe informacje
- w zakresie wychowania pedagogicznego, religii oraz
inne tematy.
- Rodzice moga decydowac w planowaniu.
- Jestesmy osrodkiem do spotkan w roznych
kulturach, narodowosci i mowy.
- Ta wielorakosc podnosi nasz poziom pracy.

Jezeli macie jeszcze pytania prosze do nas
przedzwonic lub przyjsc osobiscie.

Rodzinne Centrum St. Willibrord
Katolickie Calodzienne Przedszkole

Aktualne propozycje w naszym Centrum otrzymac
mozna przez wywieszki i miesieczne ogloszenia
prasowe.
Wszystkie ogloszenia znajduja sie przy wejsciu.
Propozycje jak tez krytyke mozna skladac osobiscie
lub do skrzynek znajdujacych sie przy wejsciu.

Theodor-Heuss-Str. 2
50181 Bedburg
 02272/ 9787112

DZIENNA OPIEKA
- Sluzymy pomoca w poszukiwaniu opieki poza
godzinami otwarcia ( calodziennych opiekunow).
- Material informayjny w zakresie kwalifikacji
opiekunow.
- Mozliwosc wymiany opiekunow.

kita-st.willibrord@pfarramt-bedburg.de
www.kirchblick.de

Kierowniczka: Irmgard Rüttgers

