
 

 

 

 

Misją Fundacji  jest tworzenie kreatywnej przestrzeni dla edukacji  

Kinderuni – nauka przez zabawę! Z niemieckim można więcej! 

 

Szanowni Państwo, 

 

niemiecki znajduje się w ścisłej czołówce języków świata. W związku z tym Goethe – Institut 

wyszedł naprzeciw oczekiwaniom współczesności i utworzył interaktywny Uniwersytet 

Dziecięcy Kinderuni. Powszechnie wiadomo, że języki obce najlepiej opanowuje się                    

w dzieciństwie, a wielojęzyczność jest obecnie kluczem do przyszłej kariery. 

Kinderuni oferuje nowoczesną formę dydaktyki, która wykształci młodych geniuszy 

językowych. Wierzymy, że oprócz umiejętności lingwistycznych mali badacze rozwiną 

ciekawość świata i kreatywność. Adepci języka niemieckiego staną przed drabiną umiejętności 

i zaczną wspinać się po jej szczeblach. Kinderuni to wyjątkowa droga - od studenta                       

do profesora! 

 

W związku z powyższym zapraszamy nauczycieli oraz uczniów z Państwa szkoły                       

do uczestnictwa w uroczystej Inauguracji Niemieckiego Internetowego Uniwersytetu 

Dziecięcego Kinderuni. Wydarzenia odbędą się 20.09.2019 oraz 21.09.2019 w Goethe-Institut, 

Rynek Główny 20. 

W naszym partnerskim trio – wraz z Goethe-Institut oraz Muzeum Inżynierii Miejskiej, 

przygotowaliśmy szereg atrakcji dla dzieci, dorosłych oraz nauczycieli. Nie zabraknie 

warsztatów i zajęć z najróżniejszych dziedzin. W załącznikach przesyłam film promocyjny  

oraz prezentację, aby mogli Państwo bardziej szczegółowo zapoznać się z ideą działalności 

Niemieckiego Internetowego Uniwersytetu Dziecięcego Kinderuni. Poniżej załączam 

harmonogram warsztatów i zajęć towarzyszących wydarzeniu.  

 

Program szczegółowy: 

Piątek, 20.09.2019 

Godz. 9.00-15.00 – program dla grup szkolnych – klasy II – V, wymagane wcześniejsze 

zgłoszenie: jolanta.krzemien@goethe.de 

Warsztaty w godzinach 9.00-10.30, 11.00-12.30, 13.00-14.30, wiek 8-12 lat, grupy max. 16 

osób 
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 Warsztaty Muzeum Inżynierii Miejskiej „Mały konstruktor” (Co to jest prąd? 

Budowanie własnej elektro-gry) 

 Warsztaty Cel Edu - Krótka podróż do wnętrza ziemi. Fascynujące wulkany lub Natura 

dla wody 

 Warsztaty Lego 

A ponadto w godzinach 9.00-15:00 

 Stoisko otwarte Muzeum Inżynierii Miejskiej „Szyfry małe i duże” 

 Stoisko Okulary VR ciekawe miejsca w Niemczech 

 Stoisko Pszczoły, podstawy programowania 

 Punkt informacyjny Kinderuni 

Sobota, 21.09.2019, godz. 10.00-16.00 – program dla rodziców z dziećmi w wieku 5–7 lat, 

Wymagane wcześniejsze zgłoszenie: jolanta.krzemien@goethe.de 

Warsztaty w godzinach 10.00-11.30, 12.00-13.30, 14.00-15.30 

 Warsztaty Cel Edu Krótka podróż do wnętrza ziemi. Fascynujące wulkany lub Natura 

dla wody 

 Warsztaty Druk 3D 

A ponadto w godz. 10.00-16.00 

 Stoisko okulary VR ciekawe miejsca w Niemczech 

 Stoisko Pszczoły, podstawy programowania 

 Punkt informacyjny Kinderuni 

 

Z nami nauka języka niemieckiego ma nie tylko wymiar edukacyjny, ale także kreatywny! 

Zapraszamy! 
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