


Drzewa się rozrosły, również nasz przedszkolny ogród rozkwitł zielenią i 

systematycznie jest wzbogacany o nowoczesne zabawki ogrodowe.





Zmieniła się jedynie liczba dzieci grup.

Obecnie na placówce jest 125 przedszkolaków, które uczą się i bawią w 5 

oddziałach.



Oto obecny personel techniczny 



kadra pedagogiczna, to już nie obywatelki ale bardzo miłe panie.



W trosce o rozwój naszych wychowanków nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, 

uczestnicząc w różnego rodzaju kursach, warsztatach czy też kończąc studia 

podyplomowe 



Efektem tego są ciekawe i różnorodne  formy i metody pracy z dziećmi:

spotkania z bajką w bibliotece,



Zabawy kulinarne,



Malowanie w plenerze,



Spacery,



Wycieczki w ciekawe i  pełne przygód 

miejsca







Teraz oglądamy obecnych przedszkolaków w trakcie imprez organizowanych na 

terenie i poza przedszkolem. Bardzo wiele z nich odbywa się z udziałem rodziców, 

którzy są zaangażowani w życie przedszkola. Do stałych elementów uroczystości 

przedszkolnych należą:





Kuligi,



Kolorowe dni,



Dzień górnika,





Jasełka

Spotkania wigilijne,



Obchody Dnia Babci i Dziadka wraz w 

wypiekiem ciasteczek dla gości,



Bale karnawałowe 



Festyny rodzinne: Pożegnanie lata- przywitanie jesieni”





Biesiady rodzinne





Jako przedszkole o profilu artystycznym odwiedzamy 

zabrzańskie ośrodki kulturalne:

Muzeum Górnictwa Węglowego,



Filharmonię,



Teatr, czy kino



Naszym przedszkolakom oferujemy szeroki wachlarz zajęć 

dodatkowych:

Zajęcia logopedyczne,



Kółko komputerowe,



Większość tych zajęć jest prowadzona nieodpłatnie 

przez nauczycielki naszego p-la.

Kółko teatralne,



Religię





Kółko plastyczne- w tym roku 

dzieci mały okazję zapoznać 

się ze sztuką origamii 



Kółko taneczne,





Rytmikę



Międzyprzedszkolny Przegląd 

Teatralny

Jesteśmy także organizatorami Międzyprzedszkolnego Przeglądu Teatralnego”, który 

odbywa się co roku na terenie Teatru Nowego w Zabrzu, W tym roku obchodziliśmy już 

3 edycję





Turniej Sportowy 

„ Show na sportowo - bawimy się 

zdrowo”

Oraz turnieju sportowego „ Show na sportowo- bawimy się zdrowo”. W zmaganiach 

sportowych towarzyszy nam  aż 10 zabrzańskich przedszkoli.





Jesteśmy laureatami wielu konkursów plastycznych, muzycznych czy literackich org. 

przez UM , placówki oświatowe, czasopisma dziecięce, lokalne i pedagogiczne.



Hymn „ Wesołej Jedyneczki”
I. Jest takie miejsce na ziemi  ,

gdzie gości radość i gwar,

A nasza Pani zajęcia

Potrafi zamienić w czar.

Literki splata z muzyka ,

Cyferki w tęczę ustawi, 

Nie straszna dla nas nauka,

Co uczy, a także bawi.

Ref.: To Wesoła Jedyneczka

To przedszkole, które mamy,

My z Wesołą Jedyneczką

Wszystkim smutkom radę damy. 

II. Mamy tu przyjaciół wielu,

Radośnie spędzamy czas,

Gdy nawet za oknem pada,  

Słoneczko świeci wśród nas, 

Radośnie, przyjaźnie, śmiało

Będziemy kroczyć przez świat, 

Niezapominając nigdy

Tych nauk z przedszkolnych lat.




