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ie do przecenienia jest to, !e 
Akademia Weso"ego Przed-
szkolaka mie#ci si$ w nowo-

czesnym budynku, który powsta" od 
podstaw w"a#nie na potrzeby przed-
szkola. S% w nim pi$& przestronnych 
sal, a ka!da ma swoj% toalet$ przysto-
sowan% do potrzeb maluchów. Jest 
tu te! odpowiednia dla nich sala gim-
nastyczno-taneczna oraz ogródek 
z „warsztatem piaskowym” i atrium 
przystosowanym do przeprowadza-
nia zaj$& na powietrzu o ka!dej porze 
roku. Co jednak najistotniejsze - za-
równo sale, jak i pozosta"y teren s! 
monitorowane

Zaj$cia w przedszkolu odbywaj% si$ 
w ma"ych, najwy!ej osiemnasto-
osobowych grupach, a w ka!dej jest 
dwóch nauczycieli – wychowawca 
i nauczyciel wspomagaj%cy. Oprócz 
tego, !e nauczyciele realizuj% selek-
tywnie wybrany program zatwier-
dzony przez Ministerstwo Edukacji, 
w ramach czesnego odbywa si$ tu 
szereg zaj$& rozwijaj%cych do-
datkowe umiej$tno#ci malu-

chów. S% codzienne zaj"-
cia z j"zyka angielskiego, 
a raz w tygodniu jest 
lekcja z native speake-
rem. W ramach zaj$& pod-
stawowych odbywaj% si$ te! 
rytmika, lekcje ta#ca oraz warszta-
ty muzyczne, które maj% uwra!liwia& 
na ró!ne elementy muzyki, rozwija& 
muzyczn% wyobra'ni$, zach$ca& do 
uk"adania i #piewania w"asnych pio-
senek oraz gry na instrumentach. 
W trakcie zaj$& dzieci poznaj% te! 
pie#ni i ta(ce ludowe pochodz%ce nie 
tylko z naszego kraju. Przedszkolaki 
w Akademii poznaj% zasady savoir-vi-
vre’u a podczas zaj$& ekologicznych - 
ró!ne tajemnice przyrody. Dowiaduj% 
si$ tak!e, jak powinny zachowywa& si$ 
w otaczaj%cym je #rodowisku.  

Katowickie przedszkole ma w swojej 
ofercie tak!e wiele popo"udniowych za-
j$& dodatkowo p"atnych, takich jak sza-
chy, karate, gimnastyka korekcyjna, za-

j"cia z ceramiki; dzieci 

mog! równie$ korzysta% z basenu. 
W ramach czesnego dzieci otrzymu-

j% przedszkoln% wyprawk$. W jej sk"ad 
wchodz%: ksi%!eczki, karty pracy, pod-
r$czniki do angielskiego, materia"y 
plastyczne. Wszelkie imprezy, a s% co 
najmniej jedna-dwie w miesi%cu, odby-
waj%ce si$ w przedszkolu s% bezp"at-
ne. W cenie jest te$ opieka logopedy 
i psychologa.

W tym roku Akademia Weso"ego 
Przedszkolaka zyska"a status Przed-
szkola Niepublicznego z Oddzia"ami 
Integracyjnymi. Mo!e zatem przyj-
mowa& dzieci z orzeczeniami o nie-
pe"nosprawno#ci.

Wi$cej szczegó"ów na stronie: 
www.wesoly-przedszkolak.pl  oraz na 
Facebooku                                                                 !KOD
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MIEJSCE, W KTÓRYM DZIECKO MI)O SP*DZA 

CZAS, POZNAJE +WIAT, UCZY SI* TOLERANCJI 

I EKOPOSTAWY, ODKRYWA SWOJE ZDOLNO-

+CI ORAZ ROZBUDZA ZAINTERESOWANIA.
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