
Дорогі батьки, 

У цьому листі ми хотіли б тепло привітати вашу сім'ю - і особливо вашу дитину - в нашому 

дитячому садку. Місце в дитячому садку дає вашій дитині відмінний шанс інтегруватися в 

німецьке суспільство. Тут він зможе звикнути до нових реалій, отримати позитивний досвід, 

пограти з іншими дітьми і багато чому навчитися. В тому числі німецькій мові. Діти в цьому віці 

дуже швидко освоюють мову, спілкуючись зі своїми однолітками. 

Позов на прийняття до дитячого садка та звільнення від внесків 

У Німеччині будь-яка дитина у віці одного року має право на місце догляду. Як тільки йому 

виповниться два роки, такий догляд в дитячих садках землі Рейнланд-Пфальц стає 

безкоштовним для батьків. У дитячому садку є так звані місця скороченого дня і місця 

подовженого дня. На місці скороченого дня діти можуть перебувати в дитячому садку до 

опівдня і після обідньої перерви повертаються додому. На місці подовженого дня діти 

залишаються в дитячому садку протягом усього дня і отримують там гарячий обід. 

Завдання дитячого садка та акліматизації 

Дитячі садки стикаються із завданнями виховання та догляду за дітьми. Вони зобов'язані діяти 

на благо дитини. Мета полягає в тому, щоб розвинути незалежну і соціокультурну особистість у 

дитини і підтримати його цікавість і інтерес до навколишнього світу. Для цього, наприклад, 

приміщення організовані так, щоб дитина могла самостійно використовувати і пробувати 

різноманітний ігровий матеріал. Вихователі також стежать за тим, що вашу дитину особливо 

цікавить. При цьому ваша дитина отримує можливість пограти з іншими дітьми і дізнатися з 

ними щось нове. 

Важливо, щоб ваша дитина відчувала себе добре, щоб вона могла розвивати довірчі відносини 

з вихователями. Тому ваша дитина буде адаптуватися поступово. У ці перші дні і тижні батьки 

приходять з ним на денний догляд. Час, який дитина проводить в денному догляді без батьків, 

поступово збільшується, поки дитина не зможе залишатися в дитячому садку на самоті. Це 

триває близько чотирьох тижнів. Ви детально обговорите це з вихователями. 

Співпраця в освіті та вихованні 

Як батьки, ви дуже цінний партнер дитсадка, адже ви знаєте свою дитину краще. Наприклад, ви 

знаєте, що він любить їсти, коли лягає спати і у що він залюбки грає. Працівник денного догляду 

хотів би працювати з вами як батьками. Існують різні форми такої співпраці: розмови, коли ви 

даєте або забираєте дитину, інтерв'ю батьків на узгоджені дати, батьківські збори, зустрічі в 

кафе і т.д. 

Як правило, принципи співпраці регламентуються у рамках договору про освіту, який ви 

укладаєте з засновником1 денного дитячого садка. Детальну інформацію про це ви отримаєте в 

дитячому садку. 

Будь ласка, задавайте питання стосовно догляду у дитячому садку і скажіть, що, на вашу думку, 

важливо для виховання вашої дитини. Слід обговорити ідеї про виховання дітей. Для початку 

намагайтеся разом з дитячим садком скористатися допомогою третіх осіб в перекладі, щоб 

                                                           
1 Засновником центру денного догляду, як правило, є муніципалітети, протестантська або католицька церква або ініціативи батьків. 



пояснити вихователям. Скористайтеся можливостями для співпраці. Це також допоможе вам в 

налагодженні контактів у дитячому садку. 

Релігійна освіта 

У дитячих садках діти і дорослі різного соціального походження, різних національностей, 

культур і релігій спілкуються абсолютно розслаблено. Релігійна освіта - тема дитячого садка 

будь-якого дня. У Рейнланд-Пфальці поряд із засновниками комун і батьківських ініціатив є 

також конфесійні засновники дитячих садків денного догляду, наприклад, євангельських або 

католицьких церків. Повсякденне життя в таких садах несе відбиток християнського вчення. Вас 

і ваших дітей будуть сердечно вітати разом з вашими віруваннями і вашою релігією. Найкраще 

в процесі прийому вашої дитини отримати інформацію про те, як організована і протікає 

релігійна освіта і виховання у  дитячому садку. 

Вивчення рідної мови та допомога у її вивченні 

За допомогою мови люди можуть формувати зв'язки з навколишнім світом і розуміти його. 

Тому дуже важливо, щоб ваша дитина вивчала німецьку мову. На відміну від дорослих, діти 

дуже швидко освоюють для себе нову мову. І вашій дитині буде дуже легко це зробити за 

допомогою спілкування з однолітками у дитячому садку. Для цього дуже важливо, щоб він 

пишався рідною мовою. Тільки якщо дитина зможе вільно говорити рідною мовою і це буде 

прийнято в його оточенні, він зможе зануритися у нову мову і у подальше навчання 

невимушено і з цікавістю. Вихователі знають це і будуть підтримувати вашу дитину у цьому. 

У багатьох дитячих садках денного догляду з високою часткою дітей з міграційними 

походженням цей процес підтримується додатковими заходами з вивчення мови і так званими 

міжкультурними фахівцями. Деякі з них самі мають коріння мігрантів і великий досвід в тому, 

як зрозуміти інопланетний світ. 

Дитячий садок як місце для інших програм і пропозицій підтримки 

У Німеччині існує багато програм підтримки молодих сімей. Центри денного догляду в міській 

місцевості часто взаємопов'язані і знають додаткові можливості, якими може скористатися 

молода сім'я. Інші батьки також знають, що пропонується в міській місцевості, наприклад, 

консультаційні центри, мовні курси для батьків, пропозиції асоціацій. Будь ласка, скористайтеся 

можливостями, що надаються для вивчення німецької мови, щоб краще зрозуміти реалії 

Німеччини. Існує велика кількість асоціацій, наприклад, в спортивній сфері, за допомогою яких 

ви і ваша сім'я можете налагодити контакти. Також можна знайти підтримку в питаннях 

виховання або у вирішенні дуже складних життєвих ситуацій, які виникають, наприклад, через 

переліт і вимушене переселення. Не впадайте у відчай. Запитуйте і шукайте контакт з 

вихователями та іншими батьками. Воно того варте! 

Бажаємо вам всього найкращого у вашому житті в Німеччині! 


