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AbenteuerKinderWelt
6 aylık ve üzeri çocuklar için sunulan kapsamlı destek
Macera dolu çocuk dünyası (AbenteuerKinderWelt) özel olarak Aile- çocuk çalışması için geliştirilmiş
bir konseptir. 6 ay ile 3 yas gurubu arasındaki çocuklara sunulan ve diğer sunulan kısmi desteklerin
çok daha ötesinde olup çocukların farklı yetenekleri üzerinde durmaktadır.

Tutarlı birim
AbenteuerKinderWelt-Kursu çocukların yaşlarına uygun bir şekilde oyun halinde bütün duyularına ve
yeteneklerine hitap eder. Kursun akış şekli önceden düşünülmüş ve düzenlenmiştir. Tören halinde yeni
bölümler başlatılmakta böylelikle çocuklar karşılaştıkları yeni durumları algılayabilmekte ve üstesinden
gelebilmek için gerekli olan kendine güveni kazanmaktadırlar.


Müzik yeteneği



Sosyal Yeterlilik



Resim yeteneği



Yaratıcılık yeteneği



Dil yeteneği



Fiziksel Yeterlilik



Duygusal Yeterlilik



Hareket duyusu



Denge duyusu



Eklem – ve derinlilik duyusu



Görme duyusu



Duyma duyusu



Tatma duyusu



Koklama duyusu

Özel bir zaman
AbenteuerKinderWelt kurs saatleri içerisinde hep beraber şarkı söyleyip, dans edecek ve müzik
aletleri çalacağız. El becerilerimizi geliştirecek işler yapacak resimler çizeceğiz. Kurs odamızda
hareketler yapıp hep beraber müzik aletleri çalacağız. Bazen şarkılar dinleyip bazen ise sessizliği
dinleyeceğiz. Bazen dilimizi ve bazense vücudumuzu kullanarak oyunlar oynayacağız. Kimi zaman tek
başımıza oyunlar oynarken kimi zamanda guruplar halinde oyunlara katılacağız. Koklayacak ve
tadacağız, dokunacak, hissedeceğiz ve anlayacağız.
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Basit bir ses hikayesi:

Domuzcuklar usulca samanlıkta yuvarlanıyorlar.
Güneşin gülüşü onları çok mutlu ediyor.

Leise rascheln die Schweine im Stroh.
Die Sonne lacht, sie freuen sich so.

(hafifçe çıngırağı hışırdatın)

(leise mit der Rassel spielen)

Jetzt toben sie wild im Stroh umher.
Es raschelt laut und gefällt ihnen sehr.

(lauter mit der Rassel spielen)

Şimdi samanlıkta haşarılık yapıyorlar.
Saman hışırtıları yükseliyor ve bu çok hoşlarına
gidiyor

(yüksek sesle ve hızlıca çıngırağı hışırdatın)

Am Abend wird es langsam still,
weil jedes Schwein jetzt schlafen will.

Aksama doğru sessizlik çöküyor,
çünkü domuzcukların uykusu geliyor.

(verstummen)

(sessizlik)

Çizim ve ses öyküleri için farklı malzemeler ve enstrümanlar kullanacağız.

Birçok konunun birbirine uyumu
Müzik ve dans, sanat ve yaratıcılık bireysel ve gurup deneyimi, berraklık ve düzenli yapı, konsantre ve
sessizlik anları, yeni ve geleneksel şarkıları öğrenme.
Küçük bir parmak oyunu:

Ördek Josefine
Yavaş bir ördek yavrusuymuş. (

Die Ente Josefine
das war ‘ne lahme Trine.

(Mit Hand und Arm Entenkopf und –körper formen,
langsam schwimmen)
Alleine schwamm sie auf dem See
und jammerte: „Oh je, oh je!“

Kol ve ellerinizden bir ördek yapıp onu yavaşça yüzdürün)
Yalnız başına gölde yüzüp
yakınırmış: „Of aman, of aman!“

(Schnatterbewegungen mit Daumen und restl. Fingern)

(Başparmağınız ve diğer parmaklarınızla gaga hareketi
yapın )

(Mit der anderen Hand den Entenpapa los schwimmen
lassen und dann beide Arme verschränken)

(Diğer elle baba ördeği yapın, birbirine doğru yüzdürün
ve Josefin´le kucaklaştırın)

Da kam der Papa angeschwommen
und hat sie in den Arm genommen.

Karşıdan baba gelirmiş
ve onu kollarına alırmış.

Genel ve hoş bir deneğim
Macera dolu çocuk dünyası (AbenteuerKinderWelt) en iyi destek, yaşa uygun programı ve zeka
gelişimi için mükemmel bir temel eğitim ve becerinin eğlenceyle birleşmesidir.
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Hakkımızda söylenenler
"AbenteuerKinderWelt çocuklarım için değişik ve güzel bir deneyim. Onları eğlendirici bir şekilde
destekliyor. En etkileyicisi ise küçük çocukların en az malzemeyle müzik seslerini kavramalarını nasılda
desteklediğini görmek ve on küçük çocuğun sabırsız bir şekilde kocaman gözlerle gelecek olan diğer
sürprizi beklemelerine şahit olmak. Buradan birçok yeni fikirler elde edip evde uyguluyor ve her yeni
saati sabırsızlıkla bekliyoruz."
Daniela Flock ile Isabella ve Johannes

"Tek kelimeyle büyülü. Ders başladığında küçük fareciklerin sessiz bir şekilde müziğe kulak vermeleri
ve ne olacağını beklemeleri. Çocukların merak dolu ve ilgili bakışlarla tamamen
AbenteuerKinderWelt´in içine dalmaları. 16 küçük el, yukarı kalkmışlar, ufacık adamlarla, etkilenmiş
bir şekilde, yere doğru süzülmekte olan sabun baloncuklarını patlatmaya çalışmalarını görmek gözlerimi
yaşartıyor.Küçük ya da büyük hepimiz için büyük bir zenginlik bu, burada geçirdiğimiz özel zamanın
tadına varıp bu zamanın bize ait olduğunu bilmek güzel."
Ute Wegner ile Julia ve Ben

„AbenteuerKinderwelt kalp ve akılla geliştirilmiş, ve içimi coşkuyla dolduran çok güzel bir konsept. En
güzeli ise burada birçok çocuğun neşeli bir şekilde öğreniyor olmalarını görmek. Hareket oyunları,
müziksel eğitim ve yaratıcılığı geliştirici oyunlar çocukların tüm duyularına eğilmekte ve geliştirmekte.
Şu ana kadar hiçbir şey bu sunulan projeyle kıyaslanamaz. Tüm ailelere en içten dileklerimle tavsiye
ediyorum. “ Molli Graf ile Benjamin ve Jonathan

info@AbenteuerKinderWelt.de

www.AbenteuerKinderWelt.de
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