
      Сердечно вітаємо у Дитячому дворі пригод!
Ми вельми запрошуємо тебе, хлопчику чи дівчинкo, особисто, чи вас разом, люба родинo з дітьми!

Наша команда зкладається з 3-4 фахівців-педагогів та 2-4 практикантів.

Далі інформація щодо наших правил::
• Що за перше, треба записатися у одного з наших педагогів; ви впізнаєте їх за бейджиком з ім`ям. Ті 
хто вперше приходять до нас, тільки перший день можуть повністю провести з батьками. (Винятками є 
діти, які відчувають мовний бар`єр, діти з інвалідністю і групи - для ций дітей допускається постійний 
супровід батьків). Дорослі, які здійснюють супровід дитини, весь час залишаються у спеціальному місці -
червоному дивані на головному дворі. Дітинa має можливість за бажанням контактувати з ними. 
Супровід дітей з підвищеною тривожністю обговорюється окремо з педагогами.

• При першому відвдуванні реєструються імя, адреса та номер телефону батьків

• Діти, які приходять в перший раз, проходять оглядову екскурсію, аби побачити всі можливості двору

• Двір пригод працює для всіх охочих (дивись години работи) безкоштовно і без поперднього запису 
(включаючи дітей з інвалідністю). Основна програма є для дітей з 6 до 14 років. Лише по понеділкам - 
день малечі.

• Наш Двір Пригод влаштовано за принципами природньої педагогики - тобто діти розвивиються через 
безпоcередній контакт з природою і матеріалами. Кожна дитина сама може обрати, чам вона буде 
займатися в цей день. Діти, які обрали "вільний час" і незалучені до конкретних занять, все одно 
перебувають під наглядом досвідченого педагога. В цей час вони мають змогу гратися на нашому 
ігровому майданчику, обладнаному для пригод.

• Для того щоб мати змогу обрати заняття, треба прийти вчасно. Оголошення програм та вибір занять 
відбувається біля великого вогнища у дворі (середа та четвер о 15:30, пятница o 14:30, субота о 10:00). 
Діти, які не були присутніми на оголошенні програм і прийшли пізніше, можуть тільки гратися на 
майданчику.

• На територіі Двору Пригод забороняється корастуватися мобільними телфонами, робити фото та 
відео, а також вживати принесену з собою їжу.
• Треба мати з собою пляшку з питною водою і буди вдягненим відповідно для ігр на природі.

Актуальну програму можна отримати або при вході у Двір на інформаційній дошці, або на сайті:

www.kinderabenteuerhof.de 

З щирим привітом  - команда Дитячого Двору Пригод
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