
 
 

 

14.-18.10.2019 
Organizatorzy: SprachCafé Polnisch e.V. i Nachbarschafts- und Familienzentrum Kurmark 

Miejsce: Nachbarschafts- und Familienzentrum Kurmark e.V. 
Kurmärkische Straße 1-3,  

10783 Berlin 

 
 
 
 
 
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: m.maciejak@sprachcafe-polnisch.org 
Termin przesyłania zgłoszeń upływa  01.10.2019r. 

 

CZYM JEST NASZA INICJATYWA? 
 
To już piąta edycja zajęć feryjnych, które są wynikiem kooperacji między 

SprachCafé Polnisch e.V. a centrum PFH Kurmark! 

Tym razem z okazji Ferii Jesiennych SprachCafé Polnisch e.V. oraz PFH 

Kurmark oferują dzieciom wychowującym się dwu- lub wielojęzycznie (z 

językiem polskim) wyjątkowy program wzmacniania kompetencji 

językowych. Podczas zajęć dzieci w wieku od 4 do 8 lat otrzymają wiele 

impulsów językowych, będą rozwijać swoje kompetencje w języku 

polskim i wzmocnią swoje umiejętności aktywnego porozumiewania  

się po polsku. 
 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ? 
  
Dzieci pomiędzy 4 a 8 rokiem życia, które mieszkają w Berlinie lub jego 

okolicach i są wychowywane dwujęzycznie. Powinny rozumieć język 

polski na poziomie odpowiednim do swojego wieku. 
 
CO ZAWIERA PROGRAM? 
 

W ciągu 5 dni, 14.-18.10.2019, dzieci wezmą udział w niezwykle 

ciekawym programie językowym w małej, maks. 12-osobowej grupie. 

Poprzez zabawę dzieci wzmocnią swoje kompetencje językowe. Każdy 

dzień ma zaplanowany temat wiodący, np. zwierzęta domowe, zawody, 

przyroda. Doświadczona specjalistka w dziedzinie pedagogiki, Kinga 

Mazur, oraz logopedka ogólna i kliniczna, Marta Maciejak, będą wspólnie 

z dziećmi opracowywać konkretne tematy w języku polskim,  

z zastosowaniem odpowiednich do wieku metod dydaktycznych, w 

otwartej przestrzeni, w ruchu i poprzez gry językowe. Zajęcia wzmocnią 

kompetencje językowe dzieci i ich motywację, by mówić po polsku. 
 
JAK WYGLĄDA DZIEŃ ZAJĘĆ FERYJNYCH? 
 
Każdy dzień zaczyna się o godzinie 9:00 porannym kręgiem. Tematy 
będą opracowywane będą w dwóch blokach, przed południem i po 
południu. Zastosowanie znajdą tu dostosowane do wieku metody 
dydaktyczne: techniki kreatywne, malowanie, prace manualne, 
odgrywanie ról, rozmowy, jak również zabawy ruchowe w sali 
gimnastycznej. 

 

Tematy to:  
 
Pory roku: Jak zmienia się nasze otoczenie? Pory roku i pory dnia w 
języku polskim.  
Warzywa i owoce: Jak powstaje nasze jedzenie? Skąd się biorą 
warzywa i owoce? Gdzie można je spotkać? 
Zwierzęta domowe: Zwierzęta w domu i w zagrodzie – które z nich żyją 
gdzie? 
Zawody: Które z nich już znamy? Kim chciałabym \ chciałbym zostać, 

jak dorosnę? 

Podróże: Jak wygląda świat? Co to jest globus, jakie znamy 

kontynenty? Gdzie leżą Niemcy, a gdzie leży Polska? Dokąd 

chciałabym \ chciałbym pojechać? 
 
Plan dnia: 
  
Przybycie do 9:00,   Kawiarnia w centrum Kurmark 

9:00-9:15    Powitanie, poranny krąg 

9:15-10:30  Blok 1. Zajęcia w sali (przerwa na II śniadanie) 

11:00-12:00 W zależności od pogody - zajęcia w ogrodzie lub w 

sali gimnastycznej 

12:00-12:30 Obiad 

13:00-15:00 Blok 2. Zajęcia kreatywne w sali lub ogrodzie   

(przerwa na owoce i przekąski) 

15:00-17:00 Czas odbioru przez rodziców 

Dzieci powinny zostać odebrane z centrum Kurmark przez osobę do 

tego uprawnioną między 15:00 a 17:00. 

 

JAKIE SĄ KORZYŚCI PŁYNĄCE DLA DZIECI? 

 

Szczególnym czynnikiem motywującym do mówienia w języku 

pochodzenia jest grupa rówieśników. Podczas zajęć feryjnych dzieci 

zyskują niepowtarzalną okazję spędzenia 5 dni w całkowitym 

zanurzeniu w języku polskim (metoda imersji). Przez to będą 

motywowane do aktywnego zwiększania swoich kompetencji w języku 

polskim. Ponadto intensywny program językowy, przeprowadzony przez 

5 dni umożliwi przyrost aktywnego słownictwa – tak, jakby dziecko było 

w tym czasie w polskim przedszkolu lub na urlopie w Polsce. 

 
 

Zajęcia feryjne są wynikiem kooperacji między SprachCafé Polnisch e.V. i Nachbarschafts- und Familienzentrum Kurmark. Zajęcia feryjne przeznaczone są dla 
dzieci w wieku od 4 do 8 lat. Opłata za udział w zajęciach (udział przez 5 dni od 9:00 do 17:00, program językowy, gry i zabawy językowe, opieka i obiad) wynosi 
50 euro, opłata ze zniżką dla osób pobierających zasiłek socjalny: 30 euro. Dziękujemy z góry za wsparcie naszej inicjatywy produktami żywnościowymi, z których 
przygotowane zostaną posiłki dla Państwa dzieci. Zapraszamy do kontaktu! Prosimy o przesłanie zgłoszenia chęci udziału drogą mailową na adres: 
m.maciejak@sprachcafe-polnisch.org do 01.10.2019r. Liczba miejsc ograniczona. Miejsca będą przydzielane wg kolejności zgłoszeń. Potwierdzenie zgłoszenia 
otrzymają Państwo drogą mailową wraz z formularzem zgłoszeniowym i danymi dotyczącymi uiszczenia opłaty. 



 

 

ZGŁOSZENIA: 
 
Proszę przesłać wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy do 01.10.2019 r. na adres mailowy m.maciejak@sprachcafe-polnisch.org 

 
Imię i nazwisko opiekuna prawnego | opiekunki prawnej dziecka _______________________________________________ 

 
Email:____________________________________________________________________________________________ 

 
Telefon komórkowy:_________________________________________________________________________________ 

 
Adres: ___________________________________________________________________________________________ 

 
 
Dane dziecka: 

 
Imię i nazwisko dziecka______________________________________________________________________________ 

 
Data urodzenia: ____________________________________________________________________________________ 

 
Języki używane w domu: ____________________________________________________________________________ 

 
Wyjątkowe kwestie, np. alergie, choroby, przyjmowane leki, o których powinny wiedzieć osoby prowadzące zajęcia: 

 
____________________________________________________________________________________________ 

 
Kto odbierze dziecko z centrum Kurmark? 

 
___________ osobiście  
___________ wskazana przeze mnie osoba __________________________________________________________ 

 
Zgoda na warunki opieki nad dziećmi 

 
Drodzy Rodzice,  
w ramach zajęć feryjnych przejmujemy na czas określony opiekę nad Państwa dziećmi. Program dla dzieci będzie prowadzony 

przez Kingę Mazur, specjalistkę w dziedzinie pedagogiki specjalnej, oraz Martę Maciejak, specjalistkę w dziedzinie logopedii 

języka polskiego. Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na to, że opieka nad dziećmi będzie sprawowana nie tylko przez osoby 

z wykształceniem pedagogicznym. Zapraszamy również rodziców do współpracy! 

Zajęcia feryjne odbywają się w pomieszczeniach centrum Kurmark przystosowanych do zabaw z dziećmi. Odpowiednie warunki 

sanitarne są zapewnione, jednak nie ma wyposażenia, jakim dysponują przedszkola. Udostępniamy dzieciom zabawki  

i zapewniamy im atrakcyjny program językowo-ruchowy. 

Jeżeli sytuacja będzie tego wymagać, zawiadomimy Państwa niezwłocznie. Z tego względu prosimy o podanie nam numeru 

telefonu, pod którym możemy Państwa zastać w ciągu dnia. 

Udział dziecka w zajęciach feryjnych odbywa się na wyłączną odpowiedzialność jego opiekunów prawnych. Osoby opiekujące 

się dziećmi w trakcie trwania ferii oraz SprachCafé Polnisch e.V. nie przejmują ochrony ubezpieczeniowej dzieci. Osoby 

prowadzące zajęcia, jak również SprachCafé Polnisch e.V. nie ponoszą odpowiedzialności cywilnej wobec osób i wyrządzonych 

szkód rzeczowych. Zgłoszenie dziecka na zajęcia feryjne jest jednoznaczne z akceptacją wyłączenia odpowiedzialności cywilnej 

prowadzących i organizatorów. 

 

Prosimy o podanie powyższych danych dziecka, byśmy mogli zapewnić dla niego odpowiednią opiekę na podanych wyżej 

warunkach. 
 
Zgadzam się na wzięcie udziału przez moje dziecko w zajęciach feryjnych i opiekę nad nim na podanych powyżej warunkach. Swoim podpisem 
poświadczam zobowiązujące zgłoszenie dziecka na zajęcia feryjne. Zostałem poinformowany / zostałam poinformowana o opłacie za udział 
wysokości 50 euro (30 euro dla osób pobierających zasiłek socjalny), którą zobowiązuję się przekazać na konto: Deutsche Skatbank:  

 
SprachCafé Polnisch e.V. 
IBAN: DE79 8306 5408 0004 9743 36  
BIC: GENO DEF1 
 

SLR | Verwendungszweck: Vor- und Nachname des Kindes, SprachCamp2019  
 
W przypadku, gdy do 10.10.2019 r. wpłata nie wpłynie na konto, miejsce zostanie udostępnione innemu dziecku. 

 
Miejscowość i data_________________________________________________________________________________ 

 
Podpis opiekuna prawnego:___________________________________________________________________________ 


