Gr. I Słoneczka
Grupa "Słoneczka" liczy 25 dzieci: 11 dziewczynek i 14 chłopców. Większość dzieci
uczęszcza do przedszkola drugi rok. Kilkoro dołączyło do grupy we wrześniu. Dzieci chętnie
uczestniczą w zajęciach, zabawach w sali i na terenie ogrodu przedszkolnego.

Gr. II Motylki
Grupa maluszków liczy 25 dzieci. Pierwsze dni były trudne. Jednak przyjazna atmosfera,
kontakty indywidualne z dziećmi, organizowane zabawy ruchowe sprawiły, że okres adaptacji
w nowym środowisku przebiegł sprawnie. Maluszki codziennie uczą się czegoś nowego:
gdzie odłożyć zabawki , auta, klocki czy układanki. Maluchy potrafią dbać o porządek w
klasie. Chętnie uczestniczą w zajęciach umuzykalniających, słuchają piosenek, uczą się
wierszyków. Dużo radości sprawiają dzieciom zabawy z elementami dźwiękonaśladowczymi
i zabawy ruchowe. Nasze kochane maluszki są radosne i wesołe.

Grupa III „Pszczółki”
„Pszczółki” jest to grupa 4 i 5 latków , wesołych dziewczynek i chłopców .
Większość dzieci w grupie jest w przedszkolu drugi rok , więc można powiedzieć że to
przedszkolaki na całego. „Pszczółki” to bardzo mądre , inteligentne i ruchliwe dzieciaki, które
lubią wszystko co nowe i ciekawe. Bardzo chętnie wykonują prace plastyczne , śpiewają ,
tańczą , grają w piłkę i wspólnie bawią. Grupą tą opiekują się : Pani Zuzanna , Pani Dominika
oraz dzielnie pomaga Pani Grażyna .

Grupa IV „Biedronki”
Wychowawczynie: Emilia Wrońska i Patrycja Kursa
Jesteśmy "Biedronki"  grupą mieszaną,
5 - latki i 6 - latki są niezłą brygadą 
Czas spędzony w Przedszkolu dobrze pożytkujemy.
Na naukę i zabawę chęci zawsze znajdujemy ☺
W świat matematyki również zaglądamy.
I swoją wiedzę wciąż pogłębiamy ☺
Z uśmiechem i radością w Przedszkolu gościmy.
Bo dzięki Naszym Paniom w kolorowy i ciekawy świat się przenosimy ☺

Grupa V „Żabki”
Grupa V „Żabki” liczy 25 dzieci i są to dzieci sześcioletnie. Dzieci uczęszczają do
przedszkola już 4 rok, więc świetnie się znają i chętnie nawiązują nowe przyjaźnie z
koleżankami i kolegami, którzy w tym roku dołączyli do naszej grupy. „Żabki” chętnie
uczestniczą we wszystkich działaniach proponowanych przez panie. Podczas zajęć poznają
litery, cyfry, uczą się wierszyków, piosenek, chętnie rysują, malują i lepią. Dzieciaki bardzo
lubią gry i zabawy ruchowe organizowane w przedszkolu i na placu zabaw, dzięki czemu

mogą rozładować spore pokłady energii. Chłopcy chętnie grają w piłkę, dziewczynki wolą
wznosić budowle z piasku i podglądać życie owadów. Wszyscy są pogodni, radośni, bardzo
ciekawi świata, otwarci na innych i chętni do nauki i pracy.
Wychowawczyniami grupy są: mgr Agnieszka Okuń i mgr Anna Maleszewska.

Grupa „Krasnale” (Filia)
Grupa KRASNALE to najmłodsi, trzyletni przedszkolacy przy ulicy Siedleckiej. Nasza grupa
liczy 21 dzieci - 10 dziewczynek i 11 chłopców.
Bardzo lubimy śpiewać, tańczyć oraz malować. Uwielbiamy słuchać, czytanych przez nasze
Panie, bajek.
Jesteśmy ciekawi świata, w szczególności interesujemy się otaczającą przyrodą. Wiele
radości sprawiają nam aktywności na przedszkolnym placu zabaw oraz spacery po najbliższej
okolicy. Wszyscy w grupie czujemy się swobodnie i bezpiecznie, dzięki temu codziennie
rozwijamy swoją aktywność oraz kreatywność.
Wychowawczynie: Pani Ola i Pani Basia.

Grupa Elfy (Filia)
Nasza grupa to "Elfy". We wrześniu po raz kolejny w swoim życiu zaczynamy zabawę i
naukę w przedszkolu. W naszej grupie jest 18 osób, 10 dziewczynek i 8 chłopców.
Każdy dzień w naszej grupie to aktywne, radosne poznawanie i rozumienie otaczającego nas
świata. Bardzo lubimy bawić się, malować i rysować, ponieważ to zawsze poprawia humor
nawet w najbardziej szare i pochmurne dni. Chętnie uczymy się piosenek, wierszy i bardzo
aktywnie uczestniczymy w zajęciach.... ale najbardziej lubimy zabawę w naszym kolorowym
ogrodzie przedszkolnym. Pani Weronika, Pani Basia i Pani Marta uczą nas również jak radzić
sobie z trudnościami i cieszyć się każdą chwilą. Do przedszkola przychodzimy zawsze z
uśmiechniętą buzią.

Grupa „Leśne Ludki” (Filia)
Grupa Leśne Ludki to dzieci pięcioletnie, 9 dziewczynek i 11 chłopców. Są radosne,
szczęśliwe, uśmiechnięte i bardzo ruchliwe. Tworzą zgrany zespół, są kreatywne, myślące,
chętnie uczestniczą w zajęciach, na których są bardzo aktywne. Nauczycielki pracujące w
grupie to pani Basia, pani Karolina i pani Bożenka.

Grupa „Skrzaty” (Filia)
Jesteśmy już drugi rok w przedszkolu, więc okres adaptacyjny mamy za sobą i od razu
(roześmiani po wakacjach) przystąpiliśmy do przedszkolnych zadań. Wesoło się bawimy a
przez zabawę uczymy. Będziemy uczestniczyć w różnych wycieczkach, konkursach
międzyprzedszkolnych i przedszkolnych oraz imprezach okolicznościowych. W tym roku
będziemy doskonalić samoobsługę, czynności higieniczne i relacje w grupie. Podejmiemy też
wiele zadań sportowych. Ten rok zapowiada się bardzo ciekawie.
Wychowawczynie: Pani Kasia i Pani Dorota

