Drodzy rodzice, kochane dzieci,
W ciągu ostatnich lat sieć INFamilie zwróciła na siebie uwagę poprzez różnorodne działania
promocyjne dla dzieci oraz ich rodzin.
Czy to nowe żłobki, kursy dla rodziców, festyny dzielnicowe, projekty społeczne lub
kalendarz ścienny, zawsze jestem głęboko usatysfakcjonowana tym, jak różnorodne i
wartościowe są ich oferty dla rodzin z dziećmi w Dortmundzie.
W roku 2016 mogłam jako patronka przekazać książkę z obrazkami do nauki języka „Jeden
dzień z Gadułką” dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat. Książka ta jest do dzisiaj sukcesem i jest
używana w 9 językach w wielu rodzinach.
Cieszę się szczególnie, że mogę przekazać Państwu i waszym dzieciom książkę z obrazkami
do nauki języka „Jeden rok z Gadułką“ dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Wspólnie ze znajomymi bohaterami dowiedzą się Państwo, jak Gadułka rośnie i jego świat
staje się coraz bardziej fascynujący i kolorowy.
Dziękuję autorom, artystom i wszystkim odpowiedzialnym, którzy umowżliwili powstanie tej
książki.
Życzę Państwu i wam dzieci wiele uciechy z lektury.
Burmistrz Birgit Jörder

Drodzy czytelnicy!
W tej książce znajdziecie Państwo tematy codziennych wydarzeń z którymi macie do
czynienia w ciagu roku.
Wydaliśmy ją, aby mogli Państwo pokazać i wyjaśnić dzieciom różne wydarzenia z
codziennego życia takie jak zmiany pór roku, karnawał, rozpoczęcie nauki w szkole.
Gdy będziecie Państwo oglądać te obrazki wspólnie z dzieckiem i również później, gdy
znajdziecie się razem w podobnej sytuacji, zawsze będziecie mogli w różny sposob
komunikować z dzieckiem pokazując i wyjaśniając obrazki.
Świadomie zrezygnowaliśmy z obszernych tekstów, aby mogli Państwo
swobodnie rozwijać swoją fantazję, wynajdywać wciąż nowe historie i objaśnienia rysunków.
„Obrazki do szukania“ na wewnętrznej stronie okładki zapraszają Państwa do wspólnego
zgadywania i rozmowy.
Tutaj można znaleźć bardzo dużo sytuacji dnia codziennego z najblizszego otoczenia w
Dortmundzie.
Znajdźcie czas, bądźcie ciekawi i odkrywajcie świat wspólnie z waszym dzieckiem!

W ramach projektu „INFamilie“ przez dłuższy czas zajmowaliśmy się tą książką i
wypełniliśmy ją treścią. Zawarliśmy w niej doświadczenia z różnych dziedzin życia i mamy
nadzieję, że ta książka sprawi Państwu oraz waszym dzieciom wiele radości.
Życzymy Państwu wiele uciechy z „Jednym rokiem z Gadułką“.
Grupa redakcyjna

