
Sırt Çantası programı hakkında ve
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Duygu Özbisikletci
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In Koopera�on mit:

Değerli Veliler,
 
Sizleri, ücretsiz olan Rucksack programımıza 
katılmanız için davet ediyoruz.
Çocuklar dillerini kendileri için rol modeli olan 
kişilerden öğrenirler. Çocuğunuz için ilk ve en 
ön önemli rol modeli sizlersiniz. Birden fazla 
dille ye�şen çocukların anadillerini ve ikinci 
dil olarak Almanca'yı doğru ögrenebilmeleri 
için desteğe ih�yaçları vardır. Rucksack 
projesiyle birlikte çocuğunuzun dil gelişimini 
de desteklemiş olursunuz ve bu çok 
önemlidir. 

welcomeκαλωσόρισμα خوش آمد добро пожаловатьkarşılama

„Kita-Eins�eg: Brüc en bauen in frühe Bildung“ ist ein Programm 
des Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ).

Rucksack KiTa
 Alltagsintegrierte Sprach- und Familienbildung

SIRT 
ÇANTASI 

Das Rucksack-Team Lüneburg: Miriam, Cristina, Ghazale, Sara und Duygu

PROJESİ 
Aileler için eği�m 

ve dil gelişimi programı



karşılama

welcome
καλωσόρισμα

خوش آمد
добро пожаловать

Rucksack („Sırt çantası") 
programı nedir?

Rucksack programı bir anne-baba eği�m 
programıdır.
Aileler düzenli olarak, bir eğitmen.eşliğinde, 
hafada bir kez, 2 Saat biraraya gelir.
Ana dilin gelişmesi konusunda bilgi alıp, 
öğrendikleri pek çok alıştırmalarla e 
oyunlarla çocukların gelişimine nasıl yardımcı 
olabilecekleri hakkında fikir edinirler. 
Grubun her biraraya gelişinde evde yapmak 
için çeşitli alıştırmalar erilir. 
Mümkün olan diller şunlardır: Almanca, 
Arnavutça, Arapça, Bulgarca,Fransızca, 
Ingilizce, Ispanyolca, Italyanca, Polonca, Rusça, 
Sırpça/ Hırvatça, Türkçe, Yunanca.

Ne zaman? 

Anneler, her hafa düzenli olarak, 2 saat 
biraraya gelirler. 
Proje yaklaşık 9 Ay sürer.

Nerede?

Sırt Çantası (Rucksack) projesi beş farklı 
lokasyonda Lüneburg'ta sunulmaktadır, örnegin:

Sta�eiltreffSalinO, Adres: Sülztorstraße 41
Kita Kaltenmoor  Kurt- Huber-Straße 16, Adres:
AWO Kita Kaltenmoor, Adres: Graf-von-Moltke-Straße 12

Bu proje size ne sunar? 

Grupta diğer annelerle fikir alışverişi imkanı 
bulup, onlarla çocuk eği�mi e günlük konular 
hakkında konuşabilirsiniz. Anaokulu ve okul 
hakkında bilgi edinebilirsiniz. Basit oyunlar, 
egzersizler, şarkılar, el becerileri örneklerini 
öğrenip, birlikte keyifli ve eğlenceli vakit 
geçirirsiniz. Sırt Çantası programının içerdiği 
bazı konular şöyledir:

  Vücudum
  Giysiler
  Mevsimler
  Anaokulu ve gruplar
  Dışarıda
  Evde hareket
  Yemeve içme
  Ailecek yolda
  Hayvanlar ve doğa 

Neden? 

Sırt Çantası programı;

ailenize için ve eğlence ge�ri.
 

Çocuğunuzla olan bağınızı güçlendirir.

Birden fazla dille ye�şen ocukların 
anadillerini ve Almanca'yı doğru 
öğrenebilmeleri için desteğe ih� açları vardır, 
bu konuda çeşitli egzersizler ile buna yardımcı 
olur.

Hem anadillerini hem de Almanca'yı doğru 
öğrenebilmeleri için evde çocuklarınızla 
anadilinizde yapabileceğiniz basit oyun ve 
alıştırmalarla ocuklarının gelişim sürecini
desteklemeyi öğrenirsiniz.

Katılım ücetsizdir. 

ترحیب

Kita Schatzkiste, Adres: Ochtmisser Kirchsteig 60


