Kulturforum Alte Post, Friedensgarten Neuss – Angebote
im Edith-Stein-Haus, Schwannstraße 11, 41460 Neuss
Мистецький форум Стара Пошта у Фріденсгартені Нойспропозиції в Едит-Штайн будинку, Schwannstraße 11,

41460 Neuss

Frag doch mal die Hebamme!
Unser Treff mit Hebamme bietet Raum für Fragen und Austausch
Di, 23.08.2022 und Di, 06.09.2022, je 11:15 – 12:45 Uhr
Hier hast du die Gelegenheit, alle Fragen rund um Schwangerschaft, Geburt und das erste Lebensjahr zu stellen!
Eine erfahrene Hebamme gibt euch wichtige Infos und Tipps. Gemeinsam mit anderen (werdenden) Müttern
können Erfahrungen ausgetauscht und Kontakte geknüpft werden.
Auch Geschwisterkinder sind willkommen (bitte anmelden)!

Запитайте акушерку!
Зустріч з професійною акушеркою надає можливість для
запитань та відповідей.
Вівторок, 23.08.2022 та Вівторок 06.09.2022 з 11.15 до 12.45.
Ты матимеш тут нагоду задати всілякі питання щодо вагітності,
пологів та першого року вашого малюка. Акушерка з великим
досвідом надасть вам корисну інформацію та поради. Ви можете
поспілкуватися з іншими (майбутніми) матусями, обмінятися
досвідом та завести нових знайомих.
Також запрошуємо братів та сестер ( будь ласка, зареєструйтеся
для участі)

Neue Termine für diese Veranstaltungsangebote sind aktuell in
Planung. Wir bitten um Geduld bis nach den Sommerferien.
Нові зустрічі щодо зазначених пропозицій наразі плануються.
Просимо порозуміння і терпіння до закінчення літніх канікул.

Kreativangebot ‚Schräge Vögel‘ für Eltern und Kinder
Креативна пропозиція "Кумедні птахи " для батьків та дітей
Aus Papptellern, Tonkarton, Federn, Pfeifenreinigern und weiteren einfachen Materialien
entstehen bunte Fantasievögel und andere lustige Tiere.
Wir schneiden, kleben, dekorieren, ... ganz nach eigenem Geschmack.

З паперових тарілок, картону, пір'я та всіляких підручних засобів
народжуються різноманітні фантазійні птахи та інші казкові тварини.
Мы вирізаємо, клеїмо, декоруємо на власний смак

Sandküche für Eltern und Kinder von 2- 6 Jahren
Пісчана кухня для батьків та дітей віком від 2-х до 6 років
Wir haben ganz im Sinne der Pikler-Pädagogik diese schöne Spielumgebung vorbereitet: eine Küche,
in der Kinder mit Sand spielen können, frei und ungestört. Eimer, Schüsseln und Sand sowie
vielfältige Küchenutensilien laden zum Spielen ein.

Мы підготували це гарне ігрове довкілля на кшталт
піклеровської педагогіки - кухня, де діти можуть вільно грати з
піском, різноманітний кухонний посуд, все, що потрібно для
безтурботної гри малечі.

Eltern-Kind-Treff für ukrainische Familien von 0-4 Jahren
Зустріч батьків та дітей З українських родин (вік від 0 до 4-х років)
Gemeinsame Zeit: Singen, Spielen und miteinander kreativ sein
Kinderzeit: spielen, entdecken und erforschen, Freunde finden
Elternzeit: sich informieren und austauschen, beobachten.

Проводимо разом час - співаємо, граємо та спілкуємось.
Діти - граються, відкривають для себе довкілля, знайомляться та
заводять нових друзів.
Батьки - діляться корисною інформацією, спостерігають за малечею.

Anmeldung zu allen Angeboten erwünscht:
www.familienforum-neuss.de
Бажано завчасно зареєструватися за інтернет адресою:
www.familienforum-neuss.de

