
 

Що може дати програма  
schritt:weise вашій дитині? 
 
Виховання Ігрова та навчальна 
програма schritt:weise («крок за 
кроком») активно допомагає сім'ям у 
вихованні дітей. 
 
Розвиток здібностей Батьки вчаться в 
ігровій формі стимулювати розвиток 
своєї дитини. 
 
Допомога на старті Таким чином, ви 
забезпечуєте своїй дитині здоровий 
розвиток і зрештою легкий старт у 
дитячому садку та школі. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 Як влаштована програма 
schritt:weise? 
 
Відвідування вдома Співробітниця-
волонтерка програми schritt:weise 
відвідуватиме вас вдома спочатку раз 
на тиждень, а надалі – один раз на два 
тижні. 
 
Навчитися грати Співробітниця-
волонтерка пройшла спеціальну 
підготовку. Щоразу вона приходить із 
новою ідеєю, книжкою чи грою. 
 
Вправлятися в іграх Ви самостійно 
продовжуєте грати з дитиною в гру, яку 
показала волонтерка. Так ви 
допомагаєте вашій дитині отримати 
новий досвід, важливий для її розвитку.  
 
Групові заняття Групові заняття 
починаються через три місяці після 
старту програми і проводяться один раз 
на два тижні. На цих заняттях ви 
дізнаєтеся багато нового про виховання 
і познайомитеся з іншими батьками, з 
якими ви зможете обмінюватися 
досвідом. 
 
Тривалість програми Ігрова та освітня 
програма schritt:weise триває 18 місяців. 
 
 

    

 schritt:weise добре підійде 
дошкільнятам та їхнім батькам! 
 

• Діти навчаються у формі 
активної гри 

 

• Діти розвивають свої органи 
чуття 

 

• Діти розширюють свій 
словниковий запас 

 

• Діти знайомляться з новими 
матеріалами 

 

• Діти ростуть міцнішими 
 

• Діти та їхні батьки 
насолоджуються грою разом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



    

Взяти участь у програмі schritt:weise 
дуже просто! 
 

Початок Ігрова та освітня програма 
schritt:weise стартує в місті Берн щороку 
наприкінці лютого.  
 
Участь Програма schritt:weise 
призначена для батьків, які мають 
дитину/дітей віком від 1 до 3 років (на 
момент початку програми) і бажають 
підтримати розвиток свого малюка. 
Програма пропонується різними 
мовами. 
 

Тривалість Програма триває 
18 місяців. У період шкільних канікул 
відвідування вдома та групові заняття 
не проводяться. 
 

Вартість Участь у програмі для однієї 
сім'ї коштує 10 швейцарських франків 
на місяць (вартість ігрових матеріалів).  
 

Програма відвідувань вдома 
schritt:weise у місті Берн проводиться у 
рамках ініціативи з підтримки раннього 
розвитку під назвою primano. 
 

Програма schritt:weise реалізується за 
підтримки Кантону Берн. 
 

Громадська організація a:primo 
займається розробкою програми 
schritt:weise і видає ліцензії для роботи 
з цією програмою містам, громадам та 
організаціям. 
www.a-primo.ch 

 Standort Bern West: 

Gesundheitsdienst der Stadt Bern 

Katrin Müller und Ariane Schmid 

Frankenstrasse 1 

3018 Bern 

katrin.mueller@bern.ch 

ariane.schmid@bern.ch 

Tel. 031 321 58 60 

 
Standort Bern Nord/Ost: 

Gesundheitsdienst der Stadt Bern 

Laila Akra 

Monbijoustrasse 11 

Postfach 

3001 Bern 

laila.akra@bern.ch 

Tel. 031 321 69 52 

 
Standort Bern Mitte/Süd: 

Gesundheitsdienst der Stadt Bern 

Petra Burger 

Monbijoustrasse 11 

Postfach 

3001 Bern 
petra.burger@bern.ch 

Tel. 031 321 69 52 

 
Більш детальна інформація: 

www.primano.ch 

 

  
 

 
 

schritt:weise 
 

Превентивна ігрова та освітня програма 
для сімей з дітьми дошкільного віку 
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