
 

 

 

 

 

 

 

Пропозиції для батьків 

та дітей в Біберахі  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ігрові групи 

 

Пропозиції для матерів та дітей 
 

та більше 
  



Догляд за дітьми 
 
Кава- та ігрова зустріч для  
матерів з дітьми 
дошкільного  
віку - німецька мова для  
повсякденного життя 
Асоціація захисту дітей 
(Kinderschutzbund), Wielandstraße 30 

• захищене приміщення для жінок з дітьми  
дошкільного віку 

• кухня, приміщення для зустрічі матерів та ігрова 
кімната  

• педагогічний супровід 
 
Вівторок, середа та четвер  
З 9:00 до 12:15 години 
 
Реєстрація:  
Телефон: 07351 51-9199 
Електронна адреса: d.posseckert@biberach-riss.de 
 
Ігровий гурток громадського  
коледжу  
 „Зелене 
дерево“  
(„Grüner 
Baum“),  
Schulstraße 9 

• Ігровий гурток для дітей від 3 до 6 років  

• Педогогічний супровід 

• Якщо є вільні місця: курси німецької мови 
одночасно для батьків  
у громадському коледжі (Volkschochschule) 

 
Понеділок, вівторок та четвер 
З 9:00 до 12:15 години 
 
Реєстрація: 
Телефон: 07351 51-9199 

Електронна адреса: d.posseckert@biberach-riss.de 
  

mailto:d.posseckert@biberach-riss.de


Пропозиції для матері та 
дитини 
 
Зустріч матерів у Caritas 
Будинок UBUNTU,  
Waldseer Straße 12/1 
 

• Обмін розмов за кавою та чаєм 

• Питання з приводу вагітності, немовлят, дітей  

• Вітаємо також з дітьми  
 
Четвер з 10:00 до 11:30 години  
 
Реєстрація: 
Телефон: 0162/2106853 
Електронна адреса: gratz.c@caritas-biberach-saulgau.de 
 
 
 
Місце зустрічі для жінок 
Сімейний центр Бібераха 
(Familienzentrum), 
Schulstraße 17  
 

• Місце зустрічі для гри та 
обміну розмов при хорошій 
погоді в гарному саду 

• Будуть кава, чай та кренделі з 
маслом 

 
 
Поне 
 
ділок з 10:00 до 12:00 години  
 
Реєстрація не потрібна  
 
 
Звертайтесь з питань: 
Телефон: 0157/52479451 
Електронна адреса: kontakt@familienzentrum-bc.de 
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Слідуючі групи  
 
Група для гри та ремесла (поділки) 
Мовноцілющий дитячий садок,  
Birkendorfer Straße 4, будинок  
управління Cвятого Йосефа  
(Gemeindehaus St. Josef), 1. Stock  
 

• Грати та ремеслювати 
(поділки) для дітей до 10 років у супроводі батьків  

• Кава, пиріг та інші напої  
 
Вівторок з 15:15 до 16:30 години 
 
Реєстрація: 
 
Телефон: 07351 829330 
Електронна адреса: sprachheilschule-
biberach@zieglersche.de 
 
Музичні пропозиції  

 
 
Уроки в музичній школі Бруно Фрей (Bruno-Frey-
Musikschule), Wielandstraße 23 
 

• Фінансова підтримка для дітей, які на їхній 
батьківщині вже мали уроки музики  

 
Контактна особа в музичній школі 
 
Andreas Winter 
Телефон: 07351 51-248 
Електронна адреса: a.winter@biberach-riss.de 
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Мистецькі пропозиції  
 
Дитяча студія молодіжної 
школи  
мистецтв Бібераха 
Jugendkunstschule, Hindenburgstraße 29 
 

• Творчий живопис та дизайн  

• Прийняття до існуючих пропозицій, за потребою 
новий курс  
 

Додаткова інформація: 
Телефон: 07351 301984 
Електронна адреса: info@juks-biberach.de 
 
 

Поради aсоціації захисту дітей (Kinderschutzbund) 
 
Громадське бюро 
Karpfengasse 9 
 

• Консультація та посередництво  

• Не бюрократична підтримка для сімей з дітьми  
 

Години роботи  
Понеділок з 16:00 до 18 години та в середу з 14:00 до 16 
години 
Телефон: 07351 76100 
Електронна адреса: DKSB-biberach@outlook.de 
 
 

Слідуючі пропозиції на запит  
 
Екскурсії батьків і дітей в міській бібліотеці Бібераха  
 
Міські екскурсії Бібераха з перекладом  
 
Якщо Ви зацікавлені, зверніться до особи яка займається 
інтеграцією в Біберахі. Контактні дані Ви знайдете на 
останній сторінці. 
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Фотографії: pixabay 
 
Редактор: 
Міське управління Бібераха/інтеграція 
Schulstraße 8 
88400 Biberach an der Riß 
Телефон: 07351 51-9199 
Електронна адреса: d.posseckert@biberach-riss.de 
 
 
Як правило, на шкільних канікулах пропозицій немає. 
Підлягають змінам 

Gefördert durch: 

mailto:d.posseckert@biberach-riss.de

