
Понуда за мали деца 
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Пливање за бебиња
Пливање за бебиња од 4 до 12 месеци

Пливање за деца и родители
ЕлКи-пливање за деца од 1 до 4 години

Оваа понуда во моментов е недостапна.

Библиотека Виднау
Изнајмување на книги, списанија, аудио книги и ДВД

Приказни за малите 
Секоја прва среда во месецот (освен во училишните одмори)
раскажуваме приказни за најмалите во библиотеката Штоффел во
Виднау. Почнува во 13.30 часот и влезот е бесплатен. Точните датуми
може да се најдат на веб страницата на библиотеката.

Адреса за контакт:
Rütistrasse 23, 9443 Widnau,
info@bibliowidnau.ch, Тел. 071 722 63 88
Цена:
Претплата за семејства Фр. 60.– годишно
Претплата за лице Фр. 35.– годишно
Доброволен придонес Фр. 100.– годишно
Паричен надоместок за заем на поединечни книги:
Ученици/студенти Фр. 3.–, возрасни Фр. 5.–

Библиотека Алтштеттен (Altstätten)

Адреса за контакт:
Churerstrasse 1B/C, 9450 Altstätten, Tel. 071 755 41 13
Повеќе информации:
www.bibliorii.ch
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Време / Траење:
двапати месечно во четврток наутро од 9 до 11 часот.
Адреса за контакт:
Güetlistrasse 34, 9443 Widnau
Лице за контакт:
Ирис Ененкел (Marion Steck), Тел. 079 856 24 35
Место на одржување:
Јакобихус (Jakobihus)
Цена:
Придонес за трошоците од 2.– Фр. по посета

Кефер Средба (Chäfer-Treff)
За деца од раѓање до 4 годишна возраст

Децата и мајките се среќаваат за да играат, да разменуваат идеи и
пријатно да се дружат.

Забавиште на мраз
За деца од 4 години

Во Забавиштето на мраз децата на разигран начин учат лизгање на мраз.
Фокусот е насочен кон уживање во спортот. Забавиштето на мраз служи
и како основа за влез во Клубот за лизгање на мраз Среден Рајнтал
(Eislaufverein Mittelrheintal) или во Клубот за лизгање на мраз Рајнтал
(Schlittschuhclub Rheintal).

Време / Траење:
од октомври до март, вторник или четврток од 15:45 до 16:30 часот или
во недела од 8:45 до 9:30 часот
Адреса за контакт:
Клуб за лизгање на мраз Среден Рајнтал (Eislaufverein Mittelrheintal EVM)
Лице за контакт:
Мартина Фрај (Martina Frei), Тел. 079 226 45 26, martina.frei@citymode.ch
Место на одржување:
Лизгалиште Виднау (Eishalle Widnau)
Цена:
Фр. 80.– до 100.– (Фр. 10.– за дневен курс)
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Рано дефектолошко образование
Понуда за семејства со деца со попреченост или развојни проблеми.
Развојот на децата обично се одвива во домашна средина и се заснова
на одредени теми од секојдневниот живот. Насочен развој на детето,
како и совети и поддршка во отежнатото секојдневно воспитување се
централни елементи на понудата.

Адреса за контакт:
Центар за аутизам СГ (Heilpädagogischer Dienst SG)
Лице за контакт:
Барбара Јегер (Barbara Jäger), Тел. 071 242 30 60, st.gallen@hpdienst.ch
Цена:
Трошоците ги сносува кантонот доколку е потребно
Пријавување:
Преку педијатар или учулишен психолог

Кидс Флиз (Kids Fliz), TZ Rheintal
Во Кидс Флиз (Kids Fliz), момчињата и девојчињата од 2 – 5 години се
обезбедени со разновидно „игралиште“ во нашата сала за гимнастика.

Облека: облека за вежбање, во чорапи или боси. Без претходна најава
(максимум 4 деца на возрасно лице)

Време / Траење:
Од средина на август до крајот на јуни, среда и петок, од 9 до 10:30 часот
во недела (еднаш месечно) од 9 до 12 часот, датумите се достапни на
www.tzrheintal.ch
Лице за контакт:
Среда петок и недела: Николас Тибо (Nicolas Thiebaud), Тел. 079 245 98 19
Место на одржување:
Сала за гимнастика Егетен, Виднау (Kunstturnhalle Aegeten, Widnau)
Цена:
недела Фр. 10.–, среда и петок Фр. 7.–
(Претплата достапна за 10 лекции / секоја 10та посета е бесплатна)
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Гимнастика за деца (Kids Gym)
Во гимнаситката за деца (Kids Gym), момчиња од 4 – 6 години се
воведуваат во гимнастика на разигран начин. Главниот фокус е
градење сила, балансирање, потпирање, бесење и скокање.

Облека: облека за вежбање, во чорапи или боси.

Време / Траење:
Од средина на август до крајот на јуни, понеделник и петок, 
од 14 до 16 часот.
Лице за контакт:
Мартин Вајбел (Martin Weibel), Тел. 079 701 36 12, 
cheftrainer@tzrheintal.ch
Место на одржување:
Сала за гимнастика Егетен, Виднау (Kunstturnhalle Aegeten, Widnau)
Цена:
Цена 1 x неделно: Фр. 300.– годишно
Цена 2 x неделно: Фр. 500.– годишно

Дневни центри за деца СДМ
Дневните центри се престојувалишта во кои децата со своите врсници
можат да го искусат и да помогнат во обликувањето на секојдневниот
живот. Во нашата социјално-педагошка програма, вашето дете се
охрабрува според неговите индивидуални интереси и јаки страни.
Разновидниот материјал за играње во образовните области ги стимулира
децата да прават активности што ги интересираат и предизвикуваат во
моментот. Добро структурираната дневна рутина му дава на вашето дете
ориентација.

Места за згрижување за деца од 4 месеци до влез во КиГа (KiGa), целосна 
и полудневна нега со или без ручек. Минимална нега: 2 дена

Работно време:
Понеделник – петок 06.30 – 18.30 часот
Адреса за контакт:
Widnauerstrasse 8, 9435 Heerbrugg
infokita@s-d-m.ch, www.s-d-m.ch
Тел. 071 726 11 49
Локации за дневна грижа:
Виднау, Диполдсау, Бернек, Балгах, Ау
(Widnau, Diepoldsau, Berneck, Balgach, Au)
Цена:
Според приходот

Понуда :
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Танцување за деца
За деца од 3 години

Танец Буба (Tanzchäfer) од 3 години
Со вежби и игри за танцување соодветни на возраста, малите се 
запознаваат со прекрасниот свет на танцот. Фокусот е на справување со
сопственото тело, со другите деца и со наставникот. Искуството и
учењето на различни основни видови на движење и живеењето на
сопствената фантазија е поддржано со музика. Првите танцови чекори се
учат и спроведуваат во едноставни кореографии.

Танец џуџиња (Tanz-Zwerge) од 4 години
Танец џуџињата разиграно учат различни типови на музички движења
или сопствено пеење. Во преден план му се дава голема тежина на
перцепцијата и држењето на телото. Игри за импровизација им даваат на
децата можност да прикажат сопствени слики, чувства или приказни со
или без музика. Се учат едноставни танчерски чекори и се користат во
соодветни кореографии.

Време / Траење:
45 минути секој четврток попладне
Адреса за контакт:
Креатив Мувментс (Creative Movements), www.creativemovements.ch
Лице за контакт:
Катрин Бертени (Kathrin Bertényi), Tел. 079 446 22 91, 
info@creativemovements.ch
Место на одржување:
Сала на огледалата – спортски објект Аегетен 
(Spiegelsaal Sportanlage Aegeten)
Цена:
Фр. 260.– (20 лекции), Фр. 120.– (8 лекции)

Црковна служба за деца (Krabbelgottesdienst)
За деца од раѓање до влез во училиште

Месечна екуменска служба специјално дизајнирана за најмалите,
проследена со дружба во протестантската парохиска сала.

Време / Траење:
еднаш месечно во четврток од 9:30 до 10:00 часот (точни датуми
на www.refmittelrheintal.ch или www.kath-widnau.ch)
Лице за контакт:
Зилке Дорман (Silke Dohrmann), протестантски свештеник, 
Тел. 071 722 49 78
Паул Хох (Paul Hoch), католички асистент на пасторот, 
Тел. 071 726 11 27
Место на одржување:
Протестантска капела Виднау (Widnau)
Цена:
бесплатно
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Служба за говорна терапија Среден Рајнтал

Логопедска индивидуална терапија – појаснување – 
консултација за деца од 2 години
Понудата е наменета за деца со пречки за стекување на јазикот.
Цел: Терапија на основните вештини и јазичниот развој на децата низ
игри, подобрување на комуникациските вештини / совети за родителите.

Логопедско-ориентирана игротека (ЛОС) – за деца од
2.5 години до градинка
ЛОС е регионална, логопедско-ориентирана (шумска) група за играње
со до шест деца. Таа е насочена кон деца со проблеми со стекнување
на јазикот. ЛОС го води логопед од логопедската служба и наставник
на групата за играње.

Цел: Доживување на природата со сите сетила во атмосфера погодна за
стекнување на јазикот, поддржување на развојот на јазикот и
уживањето во говорот / совети за родителите

Адреса за контакт:
Секретаријат логопедска служба Среден Рајнтал (ЛДМ)
Römerstrasse 10, 9435 Heerbrugg
Лице за контакт:
Катја Мајер (Katja Meier), Tел. 071 727 19 80
Цена:
Трошоците за индивидуалните терапии нормално ги покрива
кантонот (оддел за образование). Услов:
Упат од педијатар / апликација за надомест на трошоците преку
логопед

Дополнителни
информации:
www.logopaedie-
mittelrheintal.ch
Место на
одржување:
Индивидуални
терапии: Простории за
терапија на
училишната заедница
ЛОС:
Шума во
Балгах(Balgach)

Лудотека Diepoldsau-Schmitter

Цел и содржина
Лудотеката ја поттикнува играта како активен начин на поминување на
времето. Играњето значи и губење и победување, развој на социјални и
емоционални вештини, поттикнување на фини моторни вештини, учење
концентрација, придржување на правилата и, пред сè, забава. Во
лудотеката се достапни за позајмување голем број на играчки и возила.

Работно време и информации:
www.ludothek-diepoldsau.ch
Место:
Hintere Kirchstrasse 14, Diepoldsau (Основно училиште Кирхенфелд)
Контакт:
www.ludothek-diepoldsau.ch или Тел. 071 730 08 50 во работно време

Лудотека Altstätten 

Адреса за контакт:
Trogenerstrasse 13, 9450 Altstätten, Тел. 079 910 94 98
Повеќе информации:
www.ludothek-altstaetten.ch
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МуКи-Германски
Курс по германски јазик за мајката

Додека вашето дете е добро згрижено и работи на раното стекнување
на јазикот, вие имате време и мир да научите германски јазик со обучен
наставник.

Време / Траење:
Индивидуално
Адреса за контакт:
HDS Heerbrugg, Berneckerstrasse 215, 9435 Heerbrugg
Лице за контакт:
Секретаријат ХДС, Тел. 071 722 20 38, heerbrugg@hds.ch
Место на одржување:
Во просториите на ХДС во Хеербруг (Räumlichkeiten der HDS in Heerbrugg)
Цена:
По барање

МуКи-Гимнастика
За деца од 2.5 години до влез во училиште

Децата од сите култури се многу добредојдени. Добредојдени се исто така 
и деца со посебни потреби (физички, ментални, психолошки или сензорни 
попречености). 

Време / Траење:
Понеделник, вторник или среда
08.50 – 09.50 часот или 10.00 – 11.00 часот
Адреса за контакт:
Клуб за гимнастика Виднау (TV Widnau), 9443 Widnau, www.tvwidnau.ch
Лице за контакт:
Кристине Видер (Christine Wider), Тел. 078 793 41 77
Место на одржување:
Сала за гимнастика (TV Turnhalle)
Цена:
Фр. 120.– по учебна година
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Музичко забавиште
За деца од раѓање заедно со придружна личност

Музичко забавиште за бебиња (до 18 месеци) 
Заедничкото слушање и правење музика во ова рана фаза е «храна» за
телото, умот и душата на детето.

Музичко забавиште фаза 1 – Правиме музика
(до 3 години) 
Овој курс се однесува на растечкото искуство на децата. Темите се: дом, 
животински свет, играње и на отворено. Постојано растечката независност 

на децата се зема во предвид со интерактивни игри и слободен простор за 
сопствени идеи.

Музичко забавиште фаза 2 – Музички
годишен циклус (до 5 години) 
Во предшколска возраст децата го перцепираат текот на годината.
Темите се ориентирани кон годишните времиња и природата. Децата
постепено се отцепуваат од безбедниот круг на своите родители и ја
тестираат својата независност. Фокусот е на групното искуство.

Адреса за контакт:
Музика во центарот (Musik im Zentrum), Karl Völkerstrasse 5a, 
9435 Heerbrugg
Лице за контакт:
Роланд Стилхард (Roland Stillhard), Директор на училиштето, 
Тел. 071 722 39 39
Место на одржување:
Старо секундарно училиште Бернек (alte Sekundarschule Berneck)
Повеќе информации:
www.musikimzentrum.ch
Цена:
Фр. 150.– до Фр. 195.– по семестар

Советувалиште за мајки и татковци СДМ
За родители со бебиња и мали деца

Доење и исхрана, грижа за бебиња и деца, развој околу доенчиња и мали
деца до години, контрола на развојот, проблеми со плачење и спиење
кај бебињата, одгледување на мали деца, информации за превентивни
медицински прегледи и здравствени прашања, поделба на улогите за
време на преодот кон родителството, социјални теми од животот на
родителите, посредување кај специјализирани агенции и адреси за
контакт, враќање на работно место.

Време / Траење:
Секој четврток, 13.30 – 16.00 часот
Со закажување:
4. понеделник 09.00 – 11.30 часот, секој петок 09.00 – 11.30 часот
Телефонско советување:
по – пе 08.00 – 09.30 часот, по + пе 13.30 – 14.30 часот
Tel. 071 727 13 02
Контакт: mvb@s-d-m.ch,
www.s-d-m.ch
Место на одржување:
Widnauerstrasse 8, 9435 Heerbrugg
Цена: 
бесплатно

Совети за прашања
околу:
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Подари ми приказна – Семејна писменост
За родители со деца на возраст од 2 – 5 години; на различни јазици

Заедничко уживање во јазикот, раскажување приказни и гледање слики.
Зборување, слушање и давање одговори на мајчиниот јазик. Проект за
развој при читање за семејства, затоа што родителите можат најдобро да го
поддржат развојот на јазикот и читањето на своите деца.

Разновидните искуства стекнати при раскажување и пишување, како и добро 
стекнат прв јазик се најдобра основа за изучување на германскиот јазик во 
училиште.

Албански:
На секои две недели – точните датуми се на веб страницата на одделот 
за интеграција www.rheintal-integration.com
Место на одржување:
Jugendtreff Stoffel, Rütistrasse 23, 9443 Widnau
Контакт:
Fachstelle Integration, Alte Landstrasse 106, 9445 Rebstein
Tел. 071 722 95 54, info@rheintal-integration.com
Цена / Пријавување:
бесплатно и без претходна најава

«Подари ми приказна» исто така се одржува и на тигриња,
сомалиски и турски јазик. Прецизни информации за датумите и
локациите на понудата може да се најдат на почетната страница на
одделот за интеграција на www.regionrheintal.ch/fruehefoerderung.

Игротека
За деца од 3 години до почеток на училиште  

Игротека во затворен простор:
Слободно играње во група од деца на иста годишна возраст во
рамките на безбедниот простор на игротеката. Постепено
одделување од тесно приврзани личности.

Игротека во шума:
Доживување и искусување на шумата со сите сетила. Чувствување и
набљудување на годишните времиња.

Време / Траење:
Во затворен простор: понеделник до петок од 09.00 – 11.00 и
14.00 – 16.00 часот
Во шума: среда и петок од 09.00 – 11.00 часот
Адреса за контакт / Лице за контакт:
www.spielgruppe-widnau.ch
Место на одржување:
Stoffel, Rütistrasse 23, 9443 Widnau
Во шума: Schloss Grünenstein, 9436 Balgach
Цена:
Во затворен простор: Фр. 640.– годишно / Во шума: Фр. 680.– годишно
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Рано учење јазик
За деца од предучилишна возраст со миграциска позадина

На курсот по германски јазк во училиштето за јазици ХДС Хеербруг, на
почеток, на паузата и на крајот на утрото се воведуваат ритуали кои на
децата им даваат чувство на сигурност и безбедност. Вашето дете учи
да пишува на германски јазик, учи игри, стихови и песнички исто така и
на швајцарски дијалект и практикува комуникација на германски јазик
со другите деца. Детето учи да се оддели од вас и со тоа го прави
првиот чекор кон независноста. Градинката е одлична подготовка за
вашето дете за забавиште.

Време / Траење:
Понеделник – Петок од 08.00 – 11.15 часот
Адреса за контакт:
ХДС Хеербруг, Berneckerstrasse 215, 9435 Heerbrugg
Лице за контакт:
Секретаријат ХДС, Тел. 071 722 20 38, heerbrugg@hds.ch
Место на одржување:
Во просториите на ХДС во Хеербруг
Цена:
по барање

СРК-Центар за терапии за деца и млади
Алтштеттен
Центарот за терапии СРК за деца и адолесценти нуди оптимални услови
за терапии на деца од предучилишна и училишна возраст во областа на
физиотерапијата, ерготерапијата, логопедија и психомоторна терапија.

Време:
Индивидуални неделни термини за терапии
Адреса за контакт:
Churerstrasse 39a, Altstätten
Лице за контакт:
Тим лидер Аника Хоппе (Anika Hoppe), Тел. 071 755 60 11
anika.hoppe@srk-therapie.ch, www.srk-therapie.com
Цена:
Зависно од видот на терапијата
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ВаКи-Гимнастика
За деца од 3 години до влез во училиште

На ВаКи-гимнастика вежбаат деца од над оклу 3 годишна возраст.
Заедно со возрасна личност, децата учат разни игри, справи и
гимнастика во група.

Време / Траење:
Секоја последна сабота во месецот 10.00 – 11.00 часот
(освен за време на училишните одмори)
Лице за контакт:
Ирен Буерглер (Irène Bürgler), Тел. 071 744 22 70
Место на одржување:
Спортска сала на гимназијата во Виднау 
(Turnhalle des Oberstufenschulhauses Widnau)
Цена:
Придонес за трошоците од Фр. 5.– по еден час гимнастика

Дневни семејства СДМ
Дневните семејства нудат професионална индивидуална грижа за
децата како надополнување на семејството. Тие им овозможуваат на
родителите оптимално да ги комбинираат работата и семејството со
понуда за нега прилагодена на нив, при што благосостојбата на детето
секогаш е на прво место.

• деца од 3 месеци до 12 години
• индивидуални времиња на згрижување
• редовно згрижување за подолг временски период

Адреса за контакт:
Widnauerstrasse 8, 9435 Heerbrugg
info.tagesfamilien@s-d-m.ch, www.s-d-m.ch
Тел. 071 726 11 40
Цена:
според приходот

Понуда:
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