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Trẻ em đi vườn trẻ và mẫu giáo 

 

Tùy theo từng độ tuổi, trước khi đi học, con của anh chị có thể nhận sự chăm sóc sau: 

Vườn trẻ  0-3 tuổi 

Mẫu giáo (KITA)     3-6 tuổi 

Trẻ em từ 3 tuổi có quyền được đi học mẫu giáo. Điều này có nghĩa là tất cả trẻ em được 

phép đến lớp mẫu giáo. Đối với đi vườn trẻ thì tùy thuộc có đủ chỗ hoặc bố mẹ có đi làm 

việc hay không. Nếu bố mẹ đi làm, ít thời gian trong ngày để chăm sóc con, cha mẹ nhận 

được chỗ tại vườn trẻ sớm hơn. 

Trẻ em đi vườn trẻ hoặc mẫu giáo, sẽ hòa nhập tốt và học Tiếng Đức nhanh và dễ dàng hơn. 

 

Đi học mẫu giáo có gì lạ? 

Đi mẫu giáo, trẻ em được các cô giáo chăm sóc dạy dỗ. Có nhiều 

phương pháp giáo dục mầm non nhưng quan trọng, trẻ em được 

cùng nhau vui chơi trong lớp với các bạn cùng trang lứa hoặc đôi 

khi có những lớp mà trẻ em nhiều độ tuổi khác nhau.  

   

Cha mẹ có thể gửi con thông tầm từ sáng đến chiều. Hàng ngày, 
trẻ em sẽ có giấc ngủ trưa. Cô giáo cùng vui chơi, đọc truyên, dạy 
múa hát và thỉnh thoảng đưa các cháu đi dã ngoại. Trẻ em cần 

được dạy dỗ để phát triển  „toàn diện“ và thử sức của mình (rèn luyện thân thể, quan hệ xã 
hội , truyền thông, nghệ thuật , khoa học và toán học). Như vậy, trẻ em sẽ được từng bước 
chuẩn bị tốt để đi học trường tiểu học. 
 

Vườn trẻ là nơi dạy dỗ để trẻ em yêu thích đến đó, có bạn bè trang lứa, cùng vui chơi và học 

tập cũng như cảm nhận sự an toàn và ấm áp.  

Ngoài ra, các cô giáo thường xuyên quan sát sự phát triển của từng cháu. Nếu trẻ em có 

những biểu hiện đặc biệt, cô giáo sẽ nói chuyện trực tiếp với cha mẹ. Cha mẹ rất quan trọng 

đối với trẻ em và vì vậy anh chị nên tham gia các hoạt động của nhà trẻ. Trẻ em có những 

hạn chế sẽ được dạy dỗ để hòa nhập tốt hơn. 

 

hoặc bảo mẫu chăm sóc 
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Ăn uống  

Tùy theo từng vườn trẻ, trẻ em thường ăn sáng, ăn trưa và ăn nhẹ buổi chiều cùng nhau. 

Bữa ăn trưa thường được nấu tại vườn trẻ hoặc được đưa đến. Cha mẹ chỉ đưa đồ ăn sáng 

và ăn nhẹ buổi chiều đến lớp. 

Tài chính  

Trường mẫu giáo được nhà nước tài trợ phần lớn. Tuy nhiên, cha mẹ phải thanh toán trả 
thêm phần của mình. Điều này phụ thuộc vào thu nhập. Đối với bố hoặc mẹ đơn thân và gia 
đình đông con và các con đi cùng nhà trẻ sẽ đóng ít tiền hơn. Cha mẹ thu nhập thấp hoặc 
không có thu nhập (ví dụ: sinh viên), có thể đặt đơn đề nghị xin miễn đóng tiền nuôi dạy gửi 
đến Văn phòng Thanh thiếu niên sở tại. Ngoài ra, tiền ăn trưa phải được thanh toán. Cha mẹ 
cũng có thể đặt đơn xin miễn giảm. Nếu cha mẹ tự chọn trường mẫu giáo tư nhân, họ 
thường phải trả tiền chi phí nhiều hơn và nhà nước chỉ trợ cấp một phần hoặc hoàn toàn 
không trợ cấp. 
 
Thời gian trước khi đi học tiểu học/Thời kỳ chuyển sang học tiểu học  

Năm cuối cùng đi mẫu giáo là năm chuẩn bị cho trường tiểu học. Trong năm „dự bị“ này, sẽ 
có thêm giờ học (Tiếng Đức, Toán học ... ). Trẻ em được lưu ý và dạy bảo, chúng sẽ phải học 
hỏi hơn nữa và được làm quen, tìm hiểu càng nhiều càng tốt như có thể về trường học. Cô 
giáo sẽ đưa trẻ em đến thăm trường tiểu học hoặc giáo viên tương lai đến gặp gỡ trẻ em tại 
trường mẫu giáo . 
 
Tính đến 30 tháng sáu năm sau, khi trẻ em tròn sáu tuổi sẽ phải đi học. Trong tháng mười, 
trước năm học đầu tiên, cha mẹ đăng ký cho con đi học tại trường tiểu học. 
 
Khi trẻ em rời khỏi lớp mẫu giáo, sẽ có một bữa tiệc vui vẻ chia tay gọi „Zuckertütenfest.“  
 
 

                                                  


