
 

 
 

 

 Rêveberiya Zarok, Ciwan, Perwerde û Çandê slavê we dike 
û çalakiyên kêfê ji bo zarok û nûciwanan destnîşan dike! 

 
 

Hûn dikarin me li Haus der Jugend li Langenforther Platz 1, 30851 Langenhagen bibînin. Em ji 
bo zarok û nûciwanan derfetên tyabet bo demên vala dabîn dikin. 

 
 

Pêşniyarên taybetî yên ji bo biçûkan: 
• Rûniştina belaş ji bo zarokan (ji bo zarokan + biçûkên nûpêy ji 0 heta 2 salî û dêûbavên 
wan) 
• Bernameya rêkûpêka sînemaya pirtûka wêneyî (ji 3 salan) 
• Bi berdewamî birêvebirina şanoyan (Fîgûran-) (ji 4 salan) 

 
Pêşniyarên taybetî ji bo zarokan: 

• Pêşniyarên komê li mala ciwanan (ji 6 salî) 
• Pêşniyarên doreyî û komî yên di bernameya kargeha kreARTiv de (ji 6 salan) 
• Pêşniyarên betlaneyê (ji 6 salan) 
• Klûbên zarokan di klûbên nûciwanan de (ji 7 salan) 
• Civînên zarokan di klûbên ciwanan de (ji 7 salî) 
• Proje 

 
Pêşniyarên taybetî ji bo zarok û nûciwanan: 

• Çalakiyên şahî yên azad (ji 12 salan) li bajar û herêman: 
 Li Klûba Ciwanan a Godshorn 

Hauptstraße 3a | 30855 Fangenhagen | Telefon: 0511.78 53 760 
 Li Klûba Ciwanan a Wiesenau 

Fuhrenkamp 3-5 | 30851 Fangenhagen | Telefon: 0511.74 03 729 
 Li Klûba Ciwanan a Kaltenweide 

Kananoher Straße 23b | 30855 Langenhagen | Telefon: 0511.771242 
 Li Klûba Ciwanan a Schulenburg / Engelbostel (ji nîvê sala 2021) 

Amtsweg 1 | 30855 Langenhagen | Telefon: 0174.3417203 
• Pêşniyarên kargeha KreARTiv, pêşniyar û planên betlaneyê 

 
 

 

 
Ji bo agahdariyên bêtir li ser pêşniyarên me hûn dikarin serdana Haus der Jugend bikin an ji 
0511.7307 9950 re telefon bikin (Duşem ji 7:30 sibe heta 6 ê danê êvarê, Sêşem heta Pêncşem ji 
9-ê sibê heta 7-ê danê êvarê, û Înî ji 9-ê sibê heta 2-ê nîvro). li ser malpera me li ser www.kiju-
langenhagen.de an nûçenameyên me agahdariyên zêdetir hene. 
 
Hebûna zarok û ciwanan di hemî bername û bûyeran de ji bo me girîng e. 

 
Em li benda dîtina we û zarokên we ne! 

 
Koma Rêveberiya Zarokan, mûciwan, perwerde û çandê 

 

http://www.kiju-langenhagen.de/
http://www.kiju-langenhagen.de/

