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Nasi Czytelnicy wybrali w sms-owym
głosowaniu najlepsze przedszkole w
mieście. Został nim Punkt Przed-
szkolny „Kangurek” – Dziecięce Cen-
trum Artystyczno-Językowe. 

– Przedszkole to drugi dom, dlatego tak ważne jest
dla nas, aby ten dom był rodzinny, a każdy, kto tu
przyjdzie, poczuje, że „nasza rodzina” zrobi wszys-
tko, aby było bezpiecznie, wesoło i radośnie – mówi
dyrektor przedszkola Aleksandra Kutyła. – Zależy
nam na wszechstronnym rozwoju, nie depczącym
indywidualności i magii cudownego dzieciństwa.
W „Kangurku” nauczycielki przedszkola stawiają
na zabawę i jej niezależny, twórczy charakter. Codzi-
ennie uczą przedszkolaków odnosić sukces i radzić
sobie z porażkami. „Kangurek” prowadzi działal-
ność opiekuńczo–wychowawczo–dydaktyczną na
rzecz dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat, przez cały rok
kalendarzowy. W ramach miesięcznego czesnego „Kangurek” za-

pewnia:
• fachową i troskliwą opiekę,
• pyszne posiłki oraz spotkania z dietetykami w

celu ustalenia menu,
• pracę w oparciu o program edukacyjny zgodny z

wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej,
• stałą opiekę logopedy i pedagoga,
• codzienną naukę języka angielskiego - ćwiczenia

językowe w Centrum odbywają się każdego dnia.
Dzieci uczestniczą w zajęciach, śpiewają piosenki,
przygotowują fragmenty występów w tym języku,
biorą udział w grach i zabawach w języku angielskim

• zabawy z językiem migowym,

• ćwiczenia logopedyczne,
• warsztaty plastyczne oraz teatralne,
• warsztaty dobrych manier – savoir vivre,
• udział w programie „Czytające Przedszkola” z fun-

dacji ABCXXI – „Cała Polska czyta dzieciom” ,
„Mamo, Tato, Wolę Wodę”, „Kubusiowi Przyjaciele
Natury” oraz wiele, wiele innych,

• edukację emocjonalną,
• zajęcia umuzykalniające/rytmikę oraz warsztaty

taneczne z instruktorką ze szkoły tańca PASJA,
• wyprawy w plener połączone z nauką o przyrodzie,
• wiele różnego rodzaju atrakcji, np.: teatrzyki, spotka-

nia z ciekawymi ludźmi, pokazy artystyczne itp.,
• imprezy okolicznościowe.

Wszystkie zajęcia dodatkowe i atrakcje dla dzieci
są w ramach czesnego, rodzic nie ponosi żadnych
dodatkowych opłat.

Punkt Przedszkolny „Kangurek”
– Dziecięce Centrum Artystyczno-Językowe 

ul. Kołłątaja 9,  tel. 662 842 085, 503 144 978, 
e-mail: ckangurek@gmail.com 

www.kangurek.dlaprzedszkoli.eu

Centrum jest czynne od poniedziałku do piątku
od godziny 7 do 17

„Kangurek” najlepszym przedszkolem w mieście

Przedstawienie „W Zaczarowanym Lesie”

Wizyta naszego przyjaciela w przedszkoluWystęp cyrkowy Grupy Artystycznej „Holiday”


