
Willkommen 
spielend lernen - lernend spielen • kindgerecht erziehen 
• multikulturell, musisch, bilingual bilden • Lebensfreude 
vermitteln

Hallo, schön, dass du da bist. Hier, in den Kinderläden  
von Ourania erwarten dich mindestens 16 weitere  
Spielkameraden, die mit dir auf unser schickes  
Piratenschiff wollen

Καλος Ηλθατε! 
Μαθαίνω παίζοντας ● παίζω μαθαίνοντας ● 
διαπαιδαγωγώ με τρόπο αντίστοιχο στην κάθε παιδική 
ηλικία ● μορφώνω δίγλωσσα, διαπολιτισμικά, με 
έμπνευση ● μεταφέρω τη χαρά της ζωής 
 
Γεια σου! Πόσο χαιρόμαστε που ήρθες εδώ. Στο 
Νηπιαγωγείο ΟΥΡΑΝΙΑ σε περιμένουν τουλάχιστον 
άλλα 16 παιδιά, για να σκαρφαλώσετε μαζί στο κομψό 
πειρατικό μας καράβι.



Ourania stellt sich vor 

Ourania ist nicht nur die Muse der Astronomie und Beherrscherin des Sternenhimmels, Ourania ist auch der Name meiner lieben Großmutter und sie ist die eigentliche Namensgeberin unseres 
Vereins und des Kinderladens. Sie war der liebe Geist unserer Familie mit einem großen Herz, besonders für Kinder, und der steten Bereitschaft, ihre Liebe in großem Maße ihren Nachkommen 
zu schenken.
Kinder sind unsere Zukunft - was klingt, wie ein Gemeinplatz, ist in Wahrheit eine zentrale Erkenntnis, die sich in Deutschland leider erst sehr  
spät durchsetzt. Die wichtigste Zukunftsinvestition,, die wir leisten können, ist die Bildung unserer Kinder.
Wir wollen unseren Kindern die Werte mit auf den Weg geben, die für das Leben wichtig sind - lebenslanges Lernen, selbstbestimmtes Leben,  
aber auch Offenheit, Toleranz und Solidarität, um nur einige zu nennen.
Alle Kinder haben ein Rechtauf Bildung von Anfang an, denn diese ist ein entscheidender Faktor für ihre Zukunftschancen. Bildung beginnt  
(spätestens) mit der Geburt. Dabei sehen wir Bildung als ganzheitlichen Prozess an, bei dem möglichst vielfältige Sinneswahrnehmungen zur  
Aufnahme und Verarbeitung von komplexen Eindrücken angeregt werden sollen. Damit dies gelingt, ist gerade in der frühen Kindheit eine  
positive Bindung zwischen Kind und Bezugsperson Voraussetzung für eine gute kognitive, emotionale und soziale Entwicklung des Kindes.
Wir wünschen uns für alle Kinder gute Bildungschancen durch eine anregungsreiche und kindgerechte Umgebung. Nahezu alle entwicklungs- 
psychologischen, neurobiologischen und pädagogischen Studien der jüngeren Zeit verweisen auf die Bedeutung frühkindlicher Förderung.  
Deshalb beginnen unsere Erziehungs- und Bildungsangebote bereits bei Kindern unter drei Jahren.
Unser Kinderladen versteht sich als Ort der Kommunikation und des Spracherwerbs. Sprachliche Bildung und Förderung in deutsch und  
griechischstellen von Anfang aneinen wichtigen Teil der Integrationsleistung unseres Kinderladens dar. Ich bin guten Mutes, dass uns  
gemeinsam die frühkindliche Bildung so gelingt, dass wir allen Kindern optimale Startbedingungen für ihre individuelle Bildungsbiografie, für  
ihr ganzes Leben geben.Nich mehr aber auch nicht weniger können und müssen wir tun.
Unser Anspruch ist, ZUKUNFTSmodell zu sein. Ein Modell für eine andere, solidarische, multiethnische, kinder- und familienfreundliche Gesellschaft, in der die Interessen der Kinder ernst genom-
men werden. So hätte es auch Yaya Ourania gewünscht. Uns so wünschen wir uns die Räume voller fröhlicher Kinder, denen wir den Weg in eine glückliche Zukunft ebnen können.
Laura Giustina Esposito 
Leiterin der Kinderläden Ourania

Η Ουρανια Συστηνεται 

Για τους αρχαίους ΄Ελληνες η Ουρανία ήταν η μούσα της αστρονομίας και η αφέντρα του έναστρου ουρανού. „Ουρανία“ λέγανε και την αγαπημένη μου γιαγιά κι απ΄αυτήν πήρε το όνομα του ο 
σύλλογος και το νηπιαγωγείο μας. Η γιαγιά Ουρανία ήταν το καλό πνεύμα της οικογένειας μας κι είχε μια μεγάλη καρδιά, ανοιχτή για όλους, αλλά κυρίως για τα παιδιά, χαρίζοντας απλόχερα την 
αγάπη της στους απογόνους της.
„Τα παιδιά είναι το μέλλον μας“. Η σημαντικότερη επένδυση που μπορούμε να κάνουμε για το μέλλον είναι η μόρφωση των παιδιών μας. 
Θέλουμε να δώσουμε στα παιδιά μας τις αξίες που είναι σημαντικές για την πορεία τους στη ζωή: η δια βίου μάθηση, η δημιουργία αυτοπροσδιοριζώμενης προσωπικότητας, το ενδιαφέρον για κάθε 
τι το καινούριο, αλλά και η ανοχή για το διαφορετικό και η αλληλεγγύη είναι μερικές από τις αξίες αυτές. 
Όλα τα παιδιά έχουν εξ΄αρχής δικαίωμα μόρφωσης, διότι η μόρφωση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τις μελλοντικές προοπτικές τους. Η μόρφωση αρχίζει (το αργότερο) όταν γεννιέται 
το παιδί. Κατ΄ εμάς η μόρφωση είναι μια ολοκληρωμένη διαδικασία, στην οποία ευαισθητοποιείται μια ποικιλομορφία τρόπων αντίληψης, μέσω των αισθήσεων, με σκοπό την καταγραφή και 
επεξεργασία περίπλοκων εντυπώσεων. Για να πετύχει η διαδικασία αυτή (ανάπτυξη του παιδιού σε επίπεδο γνώσεων, αισθήσεων καθώς και σε κοινωνικό επίπεδο), κυρίως σε μικρή παιδική 
ηλικία, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η καλή σχέση παιδιού και κηδεμόνα. 
Ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά ένα κατάλληλο για την ανάπτυξή τους περιβάλλον, γεμάτο ερεθίσματα που θα τους προσφέρει ευκαιρίες μόρφωσης. Η πλειοψηφία των σύγχρονων μελετών, 
σε επίπεδο εξελικτικής ψυχολογίας, νευροβιολογίας και παιδαγωγικής τονίζουν τη σημασία της μόρφωσης ήδη από πρώιμη παιδική ηλικία. Γι΄αυτό και τα μορφωτικά και παιδαγωγικά μας 
προγράμματα ξεκινούν σε παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών. 
Το νηπιαγωγείο μας είναι τόπος επικοινωνίας και εκμάθησης γλώσσας. Η δίγλωσση εκπαίδευση και ανάπτυξη στα γερμανικά και τα ελληνικά αποτέλεσε από την αρχή σημαντικό κομμάτι στο έργο 
κοινωνικής ένταξης του νηπιαγωγείου μας. 
Είμαι βέβαιη ότι μαζί θα πετύχουμε ένα καλό επίπεδο μόρφωσης πρώϊμης παιδικής ηλικίας, ώστε να προσφέρουμε στα παιδιά ιδανικές συνθήκες στο ξεκίνημα τους για μια προσωπική εξέλιξη 
υψηλού επιπέδου, για ολόκληρη τη ζωή τους. Δεν πρέπει και δεν χρειάζεται να κάνουμε γι΄αυτό τίποτα περισσότερο ή λιγότερο. 
Απαιτούμε απ΄τον ευαυτό μας να γίνουμε ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ για το μέλλον, υπόδειγμα για μια άλλη, αλληλέγγυη, πολυπολιτισμική κοινωνία που θ΄ αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τα προβλήματα των 
παιδιών και των οικογενειών τους. Σίγουρα αυτό θα ήθελε και η γιαγιά Ουρανία. Έτσι κι εμείς επιθυμούμε να γεμίσουν οι χώροι του σταθμού μας με χαρούμενα παιδιά. Εμείς μπορούμε να τους 
εξομαλύνουμε το δρόμο προς ένα ευτυχισμένο μέλλον. 
 
Λάουρα Τζιουστίνα Εσπόζιτο 
Η υπεύθυνη του νηπιαγωγείου Ουρανία



Ourania e.V. 
Träger des Kinderladens Ourania ist der ehrenamtliche Verein Ourania e.V. Zweck dieses Vereins ist die theoretische und praktische Arbeit auf dem Gebiet der Erziehung von 
Kindern, insbesondere durch den Betrieb einer deutsch-griechischen Kindertagestätte. Die Hauptinhalte der Arbeit bestehen in der zweisprachigen Erziehung von Kita-Kindern 
griechisch- und deutschsprachiger Herkunft, der Förderung des interkulturellen Austauschs und der europäischen Einigung, der Eingliederung von Kindern griechischsprachiger 
Herkunft bzw. ihres späteren Unterrichts in Deutsch in griechischsprachigen Ländern sowie von Kindern deutschsprachiger Herkunft im späteren Unterricht in Griechisch hierzulan-
de und ihrer Austausch- und Erfahrungsmöglichkeit in griechischsprachigen Ländern. Der Vorstand des Vereins mit seinem Vorsitzenden Harald Kanserski leistet große logistische 
und organisatorische Unterstützung bei der täglichen Arbeit. 

Ο καταχορημενος Συλλογος Ourania e.V. 
Φορέας του νηπιαγωγείου είναι ο εθελοντικός σύλλογος Ourania e.V. Στόχοι του συλλόγου είναι η θεωρητική και πρακτική δουλειά στον τομέα της εκπαίδευσης παιδιών, 
κυρίως μέσω της λειτουργίας ελληνογερμανικού νηπιαγωγείου. Το κύριο αντικείμενο της δουλειάς είναι η δίγλωσση εκπαίδευση παιδιών προσχολικής ηλικίας, ελληνόφωνης και 
γερμανόφωνης καταγωγής, η προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου και της ευρωπαϊκής ενοποίησης, η ενσωμάτωση παιδιών ελληνόφωνης καταγωγής και της μετέπειτας 
γερμανικής τους παιδείας στην Ελλάδα, καθώς και παιδιών γερμανόφωνης καταγωγής και της μετέπειτας ελληνόφωνής τους παιδείας στη Γερμανία και τη δυνατότητα ανταλλαγής 
και απόκτησης εμπειριών στην Ελλάδα. Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου με πρόεδρο τον Harald Kanserski προσφέρει σε καθημερινή βάση τεράστια οργανωτική και 

υλικοτεχνική υποστήριξη.

Unsere Räume 
In unserem Spielraum können sich die Kinder vielfältig betätigen, kreativ mit anregendem Spielzeug umgehen und in  
Gruppen spielen. Besonders begehrt sind die Kinderküche, der Kaufmannsladen oder das Kaspertheater. Höhepunkt  
aber ist unser Piratenschiff. 
Zwei Badezimmer/Toiletten, einmal für ein- bis dreijährigen mit Wickeltisch und einmal für die drei- bis sechsjährigen  
sind selbstverständlich auch vorhanden, wie auch eine Toilette für die Erwachsenen. 
In der Garderobe hat jedes Kind seinen gekennzeichneten Platz. 
Ein Lager für Spiel und Bastelmaterial sowie Küche und Büro ergänzen das Raumangebot.

Οι Χοροι μας 
Ο παιδότοπός μας προσφέρει δημιουργικά ερεθίσματα στα παιδιά, τα οποία μπορούν να έχουν διάφορες ασχολίες  
και να παίζουν σε ομάδες. Οι αγαπημένοι χώροι των παιδιών είναι η παιδική κουζίνα, το παντοπωλείο και το θέατρο  
σκιών. Τη δυνατότερη όμως έλξη ασκεί επάνω τους το πειρατικό μας καράβι.  
Οι χώροι μας είναι εξοπλισμένοι με δύο τουαλέτες, μία για παιδιά από ενός μέχρι τριών χρόνων- με τραπέζι για  
αλλαγή πάνας- και μια δεύτερη για παιδιά από τριών μέχρι έξι χρόνων, καθώς και μία τουαλέτα για ενήλικες.  
 
Στα αποδητήρια-βεστιάριο το κάθε παιδί έχει τη δική του προσωπική θέση. 
Επίσης υπάρχει ένας χώρος αποθήκευσης για τα παιχνίδια και το υλικό δημιουργικής απασχόλησης καθώς και μια κουζίνα κι ένα γραφείο.



Konzept 
Am 01. September 2008 eröffneten wir in der Holsteinischen Straße 55 in Berlin-Wilmersdorf den deutsch-griechischen Kinderladen „Ourania“, im September 2012 konnten wir den 
zweiten Kinderladen in der Tübinger Straße 9 einweihen. Wir bieten dort eine umfassende Ganztagsbetreuung ab 8 Uhr morgens an. Jeweils eine altersgemischte Gruppe vom 1. 
Lebensjahr bis zum Schuleintrittsalter wird von einer deutschen und eine griechischen Erzieherin betreut. 
 Den Kindern wird spielerisch und praktisch die Gleichwertigkeit unterschiedlicher Kulturen und der respektvoller Umgang miteinander vermittelt. Kinder erleben, dass Andersein 
und individuelle Eigenschaften akzeptiert und daraus entstehende Konflikte friedlich gelöst werden. Lieder, Bücher und Tänze in den zwei Sprachen rufen in den Kindern Neugier-
de und Begeisterung gegenüber der jeweils anderen Kulturen hervor. 
So feiern wir griechische sowie deutsche Feste mit den Kindern, um die Offenheit und Neugierde zu anderen Kulturen praktisch zu fördern. 
Gearbeitet wird nach dem Berliner Bildungsprogramm: ausgewählte Themen werden über einen längeren Zeitraum behandelt, die Schulvorbe- 
reitung nach den verschiedenen Bildungsbereichen (Bewegung, Kommunikation, mathematische Grunderfahrungen, bildnerisches Gestalten)  
bearbeitet sowie auf die Aufnahme in die griechische Europaschule vorbereitet. 
Mit allen Sinnen spielend und lernend setzen wir die Schwerpunkte in die gezielte Sprachförderung in Kleingruppen (deutsch und griechisch)  
und in die Förderung der Eigenständigkeit. 
Täglich wiederkehrenden Aktivitäten (Morgenkreis, Bewegung an der frischen Luft, Freispiel, Vorschularbeit) werden ergänzt durch wöchentliches  
Kinderturnen, Basteln, Experimentieren und Musizieren. Hinzu kommen gemeinsame Ausflüge, Feste und Feiern, Besuche interessanter Stätten,  
die jährliche Kinderladenreise und vieles mehr.  
Wir würden uns freuen, Ihre Kinder bei uns begrüßen zu dürfen. Bei Interesse nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf

H Συλλυψη 
Το πρώτο διαπολιτισμικό γερμανο-ελληνικό νηπιαγωγείο, „ΟΥΡΑΝΙΑ“ άνοιξε τις πόρτες του την 1η Σεπτεμβρίου 2008 στην οδό Holsteinische Straße 55, Berlin-Wilmersdorf. 
Προσφέρει πλήρη ημερήσια φροντίδα των παιδιών από τις 8.π.μ. , απασχολεί ελληνόφωνες και γερμανόφωνες νηπιαγωγούς. Οι ομάδες περιλαμβάνουν όλες τις προσχολικές 
ηλικίες ξεκινώντας από ενός χρόνου. Μέσα από το παιχνίδι καθώς και με πρακτικό τρόπο μεταφέρουμε στα παιδιά, πώς ν΄αντιμετωπίζουν ισότιμα τους διαφορετικούς πολιτισμούς 
και να συμπεριφέρονται με σεβασμό ο ένας απέναντι στον άλλον. Τα παιδιά αποκτούν την εμπειρία αποδοχής της διαφορετικότητας και της κάθε ξεχωριστής προσωπικότητας 
καθώς και της ειρηνικής λύσης προβλημάτων που ενδεχομένως δημιουργούνται μέσα από τη διαφορετικότητα. Με τραγούδια, βιβλία και χωρούς και στις δύο γλώσσες ξυπνάμε στα 
παιδιά την περιέργεια και τον ενθουσιασμό για πολιτισμούς, διαφορετικούς απ΄ το δικό τους. 
Για να ξυπνήσουμε και με πρακτικό τρόπο την περιέργεια των παιδιών για τους ξένους πολιτισμούς και να τα οδηγήσουμε στην αποδοχή 
τους, γιορτάζουμε όλοι μαζί τόσο τις ελληνικές όσο και τις γερμανικές γιορτές. 
Λειτουργούμε με βάση το Μορφωτικό Πρόγραμμα του Ομόσπονδου Κρατιδίου του Βερολίνου: εργαζόμαστε με τα παιδιά για μεγάλο  
χρονικό διάστημα σε επιλεγμένες θεματικές ενότητες. Η προσχολική προετοιμασία καθώς και η προετοιμασία για το Ελληνικό Ευρωπαϊκό  
Σχολείο γίνεται σε διάφορους τομείς εκπαίδευσης (κίνηση, επικοινωνία, βασικές μαθηματικές γνώσεις, εικαστική δημιουργία). 
 Με το παιχνίδι και τη μάθηση μέσω των αισθήσεων, θέτουμε τα θεμέλια για τους κύριους στόχους της δουλειάς μας που είναι η γλωσσική  
ανάπτυξη (γερμανικά και ελληνικά) σε μικρές ομάδες καθώς και η προώθηση της ανεξαρτησίας και της αυτονομίας του κάθε παιδιού. Τις  
καθημερινά επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες (πρωϊνός κύκλος, κίνηση στον καθαρό αέρα, ελεύθερο παιχνίδι, προσχολική εργασία)  
συμπληρώνουν οι εβδομαδιαίες, όπως η παιδική γυμναστική, η τεχνική δημιουργική απασχόληση, ο πειραματισμός και η κοινή μουσική  
δραστηριότητα καθώς και οι ομαδικές εκδρομές, οι γιορτές, η επισκέψεις σε ενδιαφέροντα μέρη, η ετήσια εκδρομή κλπ. 
Θα χαρούμε να καλωσορίσουμε τα παιδιά σας στους χώρους μας. Αν σας αρέσει το πρόγραμμά μας, επικοινωνήστε μαζί μας.



Unser Leitbild 
Das Wohl der Kinder steht im Mittelpunkt unserer Arbeit. Ziel ist es, allen Kindern gleiche Chancen für Bildung und Entwicklung zu verschaffen und ihnen die soziale Kompetenz zu 
verleihen, als wertvolle Mitglieder in einer zukunftsorientierten Gesellschaft zu leben und zu wirken. 
Zugleich sehen wir unsere Arbeit als Entlastung der Eltern in ihrer bisher alleinigen Verantwortung und unterstützen und ergänzen die Erziehung, Bildung und Betreuung ihrer Kin-
der. Somit erleichtern wir Vätern und Müttern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 
Wir arbeiten partnerschaftlich mit den Eltern zusammen und sind uns unserer Vorbildfunktion bewusst, begegnen einander mit Achtung, Respekt und Wertschätzung.  
Altersgemischte Gruppen ermöglichen den Kindern die Erfahrung neuer Kontakte und stärken ihre Kompetenz im Umgang miteinander. Die darin geübte Gemeinsamkeit befähigt 
sie, Erfahrungen und das voneinander Lernen als Chance und Gewinn zu betrachten. 
Den Kindern wird spielerisch und praktisch die Gleichwertigkeit unterschiedlicher Kulturen und der respektvolle Umgang miteinander vermittelt. Kinder erleben, dass Anderssein 
und individuelle Eigenschaften akzeptiert und daraus entstehende Konflikte friedlich gelöst werden können. Wir sind ihre Begleiter auf diesem Weg. 
Mit unseren Angeboten wollen wir jedem Kind in seiner individuellen und ganzheitlichen Entwicklung hilfreich zur Seite stehen. Dabei findet die altersgerechte Entwicklung und die 
persönliche Bedürfnislage jedes einzelnen Kindes Beachtung. Seine aktive Beteiligung an gemeinsamer Programmgestaltung ist erwünscht und gefordert. 
Um für die Kinder die beste Erziehung und die optimale Chancenwahrung für eine erfüllte Zukunft zu gewährleisten, nehmen wir Erzieherinnen alle Möglichkeiten wahr, uns fortzu-
bilden und neue Fähigkeiten und Kenntnisse anzueignen. 
Das einzelne Kind als Teil unserer Gruppe steht im Mittelpunkt. Mit unseren Angeboten wollen wir es fördern und herausfordern, neue Entwicklungsschritte anzugehen, sich auf 
neue Situationen einzulassen und sich darin angstfrei zu bewegen Spielerisch Lernen und lernend Spielen fördern die kindliche Entwicklung. Wir beobachten und begleiten sie 
dabei.

Το μοντέλο εργασίας μας 
Κύριο μέλημα μας είναι το παιδί Στόχος μας είναι να παρέχουμε στα παιδιά ισότιμες προοπτικές μόρφωσης και εξέλιξης, καθώς και τα κοινωνικά εφόδια, για να μπορούν να ζήσουν 
και να δράσουν ως πολύτιμα μέλη στην κοινωνία του μέλλοντος. 
Παράλληλα, επιδιώκουμε με τη δουλειά μας ν΄απαλλάξουμε τους γονείς από την μέχρι τώρα αποκλειστική τους ευθύνη και να τους στηρίξουμε και βοηθήσουμε στην 
διαπαιδαγώγηση, τη μόρφωση και τη φροντίδα των παιδιών τους. Μ΄αυτό τον τρόπο τους διευκολύνουμε να συνδιάσουν δουλειά και οικογένεια. 
Συνεργαζόμαστε με τους γονείς, τους αντιμετωπίζουμε με εκτίμηση και σεβασμό, έχοντας πλήρη συνείδηση του εκπαιδευτικού μας ρόλου. 
Οι μικτές σε ηλικία ομάδες δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να αποκτήσουν νέες επαφές και να καλλιεργήσουν την κοινωνικότητά τους. Η εμπειρία της καθημερινής 
συναναστροφής αποτελεί ευκαιρία και κέρδος για το μέλλον των παιδιών. 
Μέσα από το παιχνίδι, αλλά και με πρακτικό τρόπο μεταφέρουμε στα παιδιά την εκτίμηση και το σεβασμό προς άλλους πολιτισμούς, πέραν του δικού τους. Τα παιδιά αποκτούν την 
εμπειρία να αποδέχονται κάθε τι διαφορετικό, κάθε ξεχωριστή προσωπικότητα και να λύνουν ειρηνικά τα προβλήματα που ενδεχομένως γεννιούνται μέσα από τη διαφορετικότητα. 
Το νηπιαγωγείο μας συνοδεύει τα παιδιά στο δρόμο αυτό. 
Με τις υπηρεσίες που προσφέρουμε θέλουμε να στεκόμαστε δίπλα στο κάθε παιδί, στηρίζοντας την προσωπική του ανάπτυξη, ανάλογα με την ηλικία του και τις προσωπικές του 
ανάγκες. Επιθυμούμε και προωθούμε την ενεργή συμμετοχή του κάθε παιδιού στην υλοποίηση του προγράμματος μας. 
Για να προσφέρουμε στα παιδιά την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και να τους εξασφαλίσουμε τις προοπτικές για ένα καλύτερο μέλλον, εμείς οι παιδαγωγοί συμμετέχουμε τακτικά 
σε μορφωτικά σεμινάρια, για ν΄ αποκτήσουμε νέες ικανότητες και περισσότερες γνώσεις. 
Το κάθε παιδί, ως μέλος της ομάδας μας, βρίσκεται στο κέντρο των προσπάθειών μας. Με τις υπηρεσίες μας θέλουμε να το προκαλέσουμε και να το ενθαρρύνουμε, ώστε να 
τολμήσει να προχωρήσει σε ανώτερα βήματα της εξέλιξης του και ν΄αντιμετωπίζει δίχως φόβο νέες καταστάσεις. Η μάθηση μέσω του παιχνιδιού και το παιχνίδι μέσω της μάθησης 
είναι οι μέθοδοι που στηρίζουν την ανάπτυξη του παιδιού. Εμείς είμαστε παρατηρητές και συνοδοί του.

Tagesablauf

Tagesablauf von 8.00 bis 17.00 Uhr
8.00 - 8.30 Uhr Die „Frühstückskinder“ werden gebracht 
8.45 - 9.15 Uhr Unser gemeinsames „Familienfrückstück“  
(wir reagieren nicht auf Klingeln und Klopfen) 
9.15 - 9.30 Uhr Aufräumen und Zähne putzen 
9.30 - 9.40 Uhr weitere Kinder zum Morgenkreis treffen ein 
9.45 - 10.15 Uhr unser gemeinsamer Tag beginnt mit dem Morgenkreis 
ab 10.15 Uhr die „restlichen“ Kinder kommen  
(späteres Kommen nur nach vorheriger Ansage und NUR im Notfall) 

10.15 - 12.30 Uhr unsere Aktivitäten und Projekte beginnen 
12.30 - 13.00 Uhr Mittagessen 
13.00 - 13.30 Aufräumen und Zähne putzen 
die Kleinen gehen schlafen, die Großen ruhen sich aus 
ab 13.30 Uhr die großen Kinder kommen zu Spiel und Beschäftigung in den vorderen 
Raum 
14.30 - 15.00 Uhr Frischkostimbiss 
ab 15.00 Uhr - 17.00 Uhr freies Spiel und Basteln bis zum Abholen durch die Eltern



Regelmäßige Aktivitäten und Besonderheiten 

Zu unseren regelmäßigen Aktivitäten gehören:
Sportliche Betätigung gehört zum Tagesablauf, wird aber auch in der Gruppe einmal pro Woche unter professioneller Anleitung durchgeführt 
musikalische Früherziehung mit einem Fachpädagogen einmal in der Woche 
Klettern im Kletterpark unter Anleitung 
Experimente, wir erforschen unsere Umwelt und entdecken spielerisch die Gesetze der Natur 
auf regelmäßigen Ausflügen und Exkursionen erleben wir den Wandel der Jahreszeiten 
gemeinsames Frühstück, gesundes, von unserem Koch Harald im Kinderladen angefertigtes Mittagessen mit Nachtisch und nachmittägliches Obst gehören  
zum regelmäßigen Tagesablauf 
die Kinderladenübernachtungsnacht und die Kinderladenreise gehören zu den beliebten Höhepunkten des Jahres 
Museumsbesuche, Theatervorstellungen, Besichtigungen erweitern den Horizont 
Geburtstage, Kinderfest, Laternenumzug, Weihnachten und andere Anlässe werden gemeinsam begangen 
auch Verkehrserziehung gehört zum regelmäßigen Programm 

Besonderheiten
Gefühlsprojekt 
Das Piratenschiff – unsere Hochebenen 
Eine Spielhochebene war von Beginn an ein Vorhaben zur Gestaltung des Kinderladens. Gemeinsam mit den Kinder wurde überlegt, wie diese gestaltet werden kann. Daraus entstand das Pira-
tenschiff. Nachdem die Ideen dazu in Entwürfe umgesetzt waren, ließen wir es von Fachleuten anfertigen und montieren. So entstand ein multifunktionales Spielgerät, wo die Kinder ihrer Phanta-
sie und Kreativität auf zwei Ebenen freien Raum lasen können. Der Platz an Steuerrad und Segel ist besonders begehrt. 
Emilie Ourania – unser Maskottchen 
Unser „Haustier“ ist eine Plüsch-Schildkröte. Im Morgenkreis haben sich die Kinder Namen und Geschlecht überlegt und abgestimmt. 
Sie heißt EMELIE-OURANIA! Jedes Wochenende darf Emelie-Ourania mit einem Kind nach Hause gehen und es gibt bereits viele Erinnungsfotos dieser Wochenendbesuche. 

Τακτικές δραστηριότητες 

Οι τακτικές μας δραστηριότητες έχουν ως εξής:
αθλητική άσκηση ανήκει στο καθημερινό μας πρόγραμμα και μία φορά την εβδομάδα γίνεται ομαδικά υπό επαγγελματική καθοδήγηση. 
Μουσική προσχολική εκπαίδευση με ειδικό παιδαγωγό μία φορά την εβδομάδα. 
Σκαρφάλωμα υπό καθοδήγηση σε ειδικά διαμορφωμένη παιδική χαρά. 
Πειράματα: διερευνούμε το περιβάλλον και ανακαλύπτουμε παίζοντας τους νόμους της φύσης. Στις τακτικές μας εκδρομές ζούμε τις αλλαγές των εποχών. 
Το πρόγευμα, το υγειινό μεσημεριανό φαγητό με επιδόρπιο που ετοιμάζει ο μάγειρας μας, ο Χάραλντ στην κουζίνα μας, καθώς και το απογευματινό φρούτο  
ανήκουν στο καθημερινό μας πρόγραμμα. 
Μία ετήσια διανυκτέρευση στους χώρους του νηπιαγωγείου καθώς και η ετήσια εκδρομή είναι από τις πιο αγαπημένες δραστηριότητες και αποτελούν το  
κορυφαίο γεγονός της χρονιάς. 
Οι επισκέψεις σε μουσεία και η παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων διευρύνουν τον ορίζοντα των παιδιών. 
Τα πάρτυ γενεθλίων, τις παιδικές γιορτές, την πομπή με τα φανάρια, τα Χριστουγέννακαι τις λοιπές γιορτές τις γιορτάζουμε όλοι μαζί. 
Στο τακτικό μας πρόγραμμα ανήκει και η εκμάθηση της οδικής συμπεριφοράς. 

Επιπλέον εκπαιδευτικά προγράμματα
Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης των αισθήσεων. 
Το πειρατικό καράβι - το διαμορφωμένο υψηλό επίπεδο. 
Ήδη στο ξεκίνημα μας θέλαμε να διαμορφώσουμε στον κύριο χώρο του νηπιαγωγείου ένα υψηλό επίπεδο. Σκεφτήκαμε μαζί με τα παιδιά, πώς θα θέλαμε να διαμορφώσουμε τους χώρους μας, κι 
έτσι γεννήθηκε η ιδέα του πειρατικού καραβιού. Η ιδέα αυτή πήρε μορφή στα σχέδια που υλοποιήθηκαν από ειδικούς, οι οποίοι και συναρμολόγησαν το καράβι. Μ΄αυτό τον τρόπο δημιουργήσαμε 
μια πολυλειτουργική κατασκευή, όπου τα παιδιά μπορούν να αφήσουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους ελεύθερη, χρησιμοποιώντας και τα δύο επίπεδα του χώρου μας. Τα αγαπημένα 
μέρη των παιδιών είναι το τιμόνι και το ιστίο. 
Η μασκότ μας είναι μια βελούδινη χελώνα που τη έχουμε ως το „κατοικίδιο“ ζωάκι μας. Τα παιδιά είναι εκείνα που στο πρωϊνό κύκλο σκέφτηκαν και αποφάσισαν με ψήφο για το όνομα και το γένος 
της. Τη λένε ΑΙΜΕΛΙ-ΟΥΡΑΝΙΑ! Κάθε Σαββατοκύριακο η Αίμελι-Ουρανία συνοδεύει ένα από τα παιδιά στο σπίτι του κι έχουμε ήδη πολλές αναμνηστικές φωτογραφίες των επισκέψεων αυτών. 



Kontakt

Schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir antworten so schnell wie möglich.

   ourania@gmx.org
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