العربية
Niebüller
Kindertagesstätten
stellen sich vor
لماذا مهم وضع األطفال في الحضانة ورياض
األطفال؟
رياض األطفال هي مكان يختلط فيه الطفل مع
أطفال اخرين ويتعلم

Leiterin Kindergarten: Constanze Jans
Leiterin Kinderkrippe: Astrid Gehrmann

في عام 2102قامت
مجموعة من العوائل بالعمل على مبادئ تربوية وعلمية
ونفسية على افتتاح روضة متكونة من  02طفل تتراوح
أعمارهم من 6-0
سنوات تحت اسم Rappelkiste
وتم العناية بهم من جميع النواحي التربوية االجتماعية
والصحية وعكس هذا على سلوك األطفال االجتماعي
الجيد مع بعضهم من ناحية اللعب والتعامل مع بعض
ولهذه األسباب تم فتح فرع اخر عام  2102في
Uhlebüller Straße 76وتم العمل بها

Träger: Gemeinnütziger Verein für
Jugenderholung e.V.

نحن مجموعة من رياض األطفال المتواجدين في ثالث
منطق من مدينة نيبول نقوم بتقديم الرعاية التنمية
االجتماعية والصحية والعاطفية والفكرية ضمن ا\ار
مسلي وممتع لألطفال الذي يعزز قدرتهم الفكرية
والجسدية واالجتماعية على التطور بشكل صحي.
البناء الواسع والساحات الخارجية الواسعة والرحالت
الدورية المكثفة والمشي اليومي المقرر لهم يعزز الثقة
والقدرات والوعي والسالمة لهم

يتعلم التعامل مع االخرين
يتعلم اللعب الجماعي والغناء
يتعلم اللغة بشكل جيد
يجرب أشياء جديدة ويستكشف أشياء
جديدة
لديه أوقات ممتعة
يتعلم المتعة في التعليم
يكبر مع اقرانه األطفال
يتم تحضيره للمدرسة

Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. von 6.45 bis 17.15 Uhr
Uhlebüller Str. 76
25899 Niebüll
Telefon: 04661/901 408 0
Fax: 04661/9014098
Email: rappelkiste@leni-gmbh.de

Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. von 7.00 bis 15.30 Uhr
www.Pusteblume-Suedtondern.de / 25899 Niebüll
Kindergarten Pusteblume
Hauptstelle: Im Kornkoog 15 / Nebenstelle: Gather Landstraße 75
Telefon: 04661/900 210 Fax: 04661/900 212
Kinderkrippe Pusteblume
Westersteig 30 / Telefon: 04661/90 464 83 Fax: 04661/900 212
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Nordlicht

Bunte Welt

Peersweg

Leiterin: Jule Höfer

Leiterin: Gunda Nielsen

Leiterin: Thekla Stoffel

Leiter: Kim T. Petersen

الحضانة الدنماركية
الحضانة تحتوي أيضا على صفين متكونين من 01
طفل تتراوح أعمارهم من  6-2سنوات في حاالت
استثنائية يمكن اخذ أطفال أصغر عمرا من خالل
التحدث مع المسؤولين في حالة وجود مكان بمجموعة
األطفال األقل من سن  2سنوات
ويستند التوجه التربوي عندنا على طرق التربية
الصحيحة لمواجهة األطفال والتحدث بشكل مباشر
معهم بالنظر الى العيون كوسيلة تواصل ونحن نعمل
بالمفاهيم الدنماركية أيضا ونعلم اللغة الدنماركية مع
الثقافة الدنماركية
بالتأكيد نحن لدينا برامج تخص األهالي مواضيع
أسبوعية باإلضافة الى مواضيع تربوية حركية مثل
السباحة والعمل المشترك مع المدرسة الدنماركية في
مدينة نيبول
يمكن متابعتنا على صفحة االنترنيت الخاصة بنا

Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. von 7.00 bis 14.00 Uhr
Osterweg 55
25899 Niebüll
Telefon: 04661/8965
kim.tychsen.petersen@skoleforeningen.
org www.skoleforeningen.org

منذ عام  0992تم االعتراف
بنا على أساس ثالث أيام فقط من الصباح
حتى الظهر ويوم واحد فقط العمل ليوم
كامل ولكن بعد عام  2102تم الغاء مجموعة األطفال التي
تحت سن الثالثة
تعتبر شكل من اشكال المنهاج Maria Montessoris
التربوي المعتمد عليه من قبلنا
التربية الدينية هي من االعمال اليومية التي قادتنا على مر
السنين والتي أصبحت من النفاط األساسية هي مع الثقافة
الصحية المتساويين بالقيمة مع التنمية االجتماعية
والمعرفة الصحية والبدنية لألطفال التي من خاللها
نستكشف الشخصية الحقيقية لألطفال والصفات الفردية
التي يتحلى بها كل طفل والتي تتشكل بشكلها الصحيح مع
نظامنا التعليمي

Öffnungszeiten: Mo. bis Fr.
Vormittagsplatz 7.00 bis 14.00 Uhr
Nachmittagsplatz 13.00 bis 17.00 Uhr
Ganztagsplatz
7.00 bis 17.00 Uhr
Sylter Bogen 1, 25899 Niebüll
Telefon: 04661/4945 Fax: 04661/902 417
montessori-nordlicht-niebuell@ev-kita-werk.de

الحضانة تعمل على مبدئ التفكير الحر معنا يكون
األطفال في عالم من الفضاء واالبداع واأللعاب
والحركة نبدأ عند الصباح لكل طفل حق اختيار األشياء
التي تعجبه وتجذبه هكذا يتم تشجيعه على التعلم كل ما
هو جديد عبر هذه العروض والنشاطات

Öffnungszeiten: Mo. bis Fr.
Vormittagsplatz 7.00 bis 14.00 Uhr
Nachmittagsplatz 13.00 bis 17.00 Uhr
Ganztagsplatz
7.00 bis 17.00 Uhr
Theodor-Storm-Straße 8, 25899 Niebüll
T: 04661/8359
: 04661/900 194
Email: kita-bunte-welt-niebuell@ev-kita-werk.de

نحن في هذا العمل نعتمد على أعمدة ثالث
وهي العمل التربوي مع التربية الدينية والموسيقى هذه
الثالث نقاط الصعبة هي التي تجع األطفال وتعمل على
تنوع مواهبهم
الطبيعة الخالبة والساحات الواسعة التي نمتلكها تتيح
لألطفال التعرف بشكل مباشر على ما حولنا من طبيعة
وتعزز الوعي عند األطفال وتجعلهم نشيطين

Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. von 7.00 bis 14.00 Uhr
Peersweg 20
25899 Niebüll
Telefon: 04661/208 80 Fax: 04661/902 419
Email: montessori-peersweg-niebuell@ev-kitawerk.de

