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praesidentin@spielgruppe-boppelsen.ch

Tesoureira:

Doris Läubli
Regensbergstrasse 57, 8113 Boppelsen
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Carissimos pais
Têm interesse no nosso “Spielgruppe”?
No “Spielgruppe” os meninos e meninas encontram-se com regulariedade.
As nossas responsavéis subguardam o grupo de crianças de idade dos 2 aos 2 anos e
meio.
No “Spielgruppe” inssentivamos o brincar das crianças! Porque brincar é aprender! A
brincar as crianças vão aprender a conhercer-se a si prórias e o que as rodeia. As
novas experiências vão ser imensas e importantes para o desenvolvimento das crianças
pois vão aprender elementos importantes em conjunto, como: aprender a adaptar-se, a
repartir, a encontrar novos amigos, aprender a conversar e discutir, aprender a fazer
as pazes, a afirmar-se a si próprios, ter coragem, aceitar-se uns aos outros com as
suas fraquezas e qualidades.

artesanais, motoras, sociais, linguísticas e intelectuais em forma de jogos e
brincadeiras. Cada criança vai aprender e abrangir no “Spielgruppe” a sua própria área
de experiência pessoal. O “Spielgruppe” vai preparar lentamente as crianças à entrada
no jardim infantil/infatário.
Beneficios do “Spielgruppe” para os pais
Pela visita das crianças ao “Spielgruppe” o contacto entre os pais tornasse mais fácil.
Os pais teem a possibilidade de se comunicar uns aos outros, também oferece aos pais
a possibilidade de perseguir as próprias necessidades.
Diretora do grupo:

É uma pessoa formada que visita regularmente cursos de
aperfeiçoamento. A responsavél tem ajuda de ajudantes
voluntárias ou dos próprios pais ou mães.

Idade das crianças:

A partir dos 2 / 2 ½ anos até á entrado no jardim de infância /
infantário.

Tamanho do grupo:

6 a 12 crianças (máximo).

Inicio do curso:

Depois das férias de verão ou de desporto (depende dos
lugares livres)

Destinguimos dois tipos de “Spielgruppe”:
“Spielgruppe” dentro da sala na escola
As crianças permanecem dentro da sala e aprendem a ser creativas. No meio de vários
materiais como cola, barro, papel colorido, tinta e tela, madeira e pregos, água, arroz,
areia e brilhantes queremos animar e ativar a imaginação e vontade das crianças serem
creativas. O trabalho feito por elas é importante mas mais importante ainda é o
caminho que as crianças tomarem para chegar ao “produto” final.
“Spielgruppe” na floresta
As crianças exploram e descobrem a floresta conforme o seu próprio interesse e
próprio ritmo. Vivem as estações do ano com todos os seus sentidos, brincam com
materiais que a natureza lhes oferece e seguem a própria vontade de se querer
movimentar. Praticam e aprendem a respeitar o nosso ambiente, as plantas, os animais
e também as outras crianças.
Estas ofertas são todas voluntárias! No “Spielgruppe” não existe nenhum plano
escolástico. As crianças teem a oportunidade de observar ou de se retirar quando
precisam. Elas próprias escolhem entre as nossas ofertas e decidem o que mais
gostariam de fazer/brincar/experimentar. A responsavél do “Spielgruppe” por um lado
dá-lhes uma grande liberdade mas pelo outro também lhes faz entender as regras e os
limites.
Beneficios do “Spielgruppe” para o seu filho/sua filha
As crianças aprendem o processo de descolamento de casa. São feitos os primeiros
contatos entre o mesmo escalão etário. Também vão aumentar as capacidades

Horário de funcionamento e preço de inscrição Spielgruppe na floresta:
Segunda-feira
09.00-14.00h
Preço por dia
CHF 48.00 (mês Dez. e Jan. CHF 40.00),
incl. lanche e pequeno almoço saudável.
Horário de funcionamento e preço de inscrição Spielgruppe dentro da sala:
3ª e 5ª feira
09.00-11.15h
Preço por dia
CHF 28.00, incl. lanche saudável.
A inscrição é válida e obrigatória para o ano inteiro. A facturação é feita semestral.
O primeiro mês é considerado como um mês de prova. Em caso de desistir durante o
ano, não haverá reembolso das contibuições já pagas.
A associacão:

Torna-se membro/sócio quem inscreve a sua filha/o seu filho
no “Spielgruppe”. Quando abrangir a idade pré-escolar, ou
deixar de frequentar o “Spielgruppe” deixa se ser
membro/sócio automaticamente.

