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JAK  ZOSTAĆ  MAŁYM  POLIGLOTĄ  

I  NIE  STRACIĆ  DZIECIĘCEJ  POGODY  DUCHA 

apewne wiele osób idących lub jadących aleją Jana Pawła II zauważa okna 
budynku o numerze 146, które wypełnione są oryginalnymi pracami 
plastycznymi, domyślając się, że znajduje się tu jakaś placówka przed-

szkolna. Tak jest w is-
tocie: „bajkowe okna” 
należą do Niepub-
licznego Przedszkola 
Językowego – pierw-
szej tego typu pla-
cówki założonej w Czę-
stochowie, ale obecnie 
już nie jedynej – Zgro-
madzenia Sióstr Córek 
Maryi z Pesche. Zgro-
madzenie to powstało 
w 1835 roku w Belgii 
po dramacie Rewolucji 
Francuskiej, a jego 
głównym charyzma-
tem jest miłość Boga 
i bliźniego, która wyraża się między innymi w wychowywaniu młodego pokolenia 
do wiary i przygotowaniu go do życia zgodnie z wartościami Ewangelii. 

Z 

Dzieci podczas zajęć w sali 
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Patronką przedszkola jest Matka Boża Dobrej Rady. Dzień Jej wspomnienia 
przypada 26 kwietnia, jest to również dzień kolejnych rocznic oficjalnego otwarcia 
przedszkola dokonanego przez biskupa Antoniego Długosza w 2006 roku.  

Działalność placówki regulują odpowiednie przepisy, w tym Statut Przedszkola; 
podlega ona także nadzorowi wewnętrznemu i zewnętrznemu stosownych władz.  

  

Dzieci podczas zajęć 

W przedszkolu Sióstr Córek Maryi z Pesche zajęcia prowadzone są zgodnie 
z obowiązującymi programami edukacji przedszkolnej, w oparciu o zatwierdzoną 
przez MEN podstawę programową. Językiem podstawowym jest język polski, jako 
język ojczysty dzieci; natomiast wiodącym językiem obcym jest język francuski. 
Dzieci uczą się również języków: niemieckiego, hiszpańskiego i – fakultatywnie  
– angielskiego. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i życzliwych 
dzieciom nauczycieli. Często odbywają się imprezy kulturalne (teatrzyki, audycje 
muzyczne, warsztaty artystyczne, spotkania z artystami Filharmonii Częstochow-
skiej, wyjazdy do teatru), spotkania z ciekawymi osobami (reprezentującymi cho-
ciażby różne zawody ) oraz bliższe i dalsze wycieczki.  

  

Dzieci podczas zabawy na dworze 
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Dzieci korzystają ze stałej opieki logopedy, a ich rodzice mają możliwość co 
jakiś czas zasięgnąć specjalistycznej porady, np. psychologa wieku dziecięcego 
(oczywiście z uwzględnieniem własnych potrzeb).  

  

Prace naszych dzieci 

Siostry i nauczyciele starają się wychowywać dzieci w duchu wartości chrześci-
jańskich, oczywiście z poszanowaniem innych wyznań i kultur, pielęgnując 
zarazem tradycje ojczyste (związane m.in. z obchodami poszczególnych świąt 
i uroczystości). Ponadto kładą nacisk na ich artystyczny rozwój, zwłaszcza 
w kierunku plastycznym (udział w dodatkowo organizowanym kółku plastycznym) 
a także muzycznym (głównie poprzez śpiew, taniec, organizowanie warsztatów 
pantomimy i innych okazjonalnych występów artystycznych). 

Z troską pochylają się również nad zdrowiem fizycznym swoich małych 
podopiecznych, zapewniając im codziennie ćwiczenia gimnastyczne w myśl zasad 
zostawionych nam przez pierwszą przełożoną generalną Zgromadzenia Matkę 
Celestynę, która mówiła, że: „tylko zdrowe, wypoczęte i dobrze odżywione dzieci 
mogą sprostać wymaganiom edukacji”. 

  

Dzieci podczas zajęć 
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Zapewniamy świeże i pełnowartościowe wyżywienie – menu dostosowane jest 
do potrzeb młodych organizmów, zgodnie z zaleceniami współczesnych diete-
tyków zdrowego żywienia, a przygotowywane codziennie w przedszkolnej kuchni 
a także aktywny wypoczynek na przedszkolnym placu zabaw (w zależności od 
pogody). 

  

Zajęcia taneczne i umuzykalniające 

Dodać należy, iż dzieci uczęszczające do tegoż przedszkola przydzielone są do 
następujących grup wiekowych:  

 MALUCHY „Krasnoludki” 

 ŚREDNIAKI „Muchomorki” 

 STARSZAKI „Biedronki” 

 6-latki „Sowy” 

Niestety, placówkę Sióstr Córek Maryi z Pesche także dotykają problemy 
współczesnego świata, ostatnio zwłaszcza finansowe (związane z systematycznym 
obcinaniem dofinansowania przez obecne władze naszego miasta). A przecież 
stosowne dofinansowanie jest konieczne, gdyż pozwala nie obciążać zbytnio 
kosztami rodziców, a także umożliwia przyjmowanie do przedszkola dzieci z ro-
dzin mniej zamożnych... 

 Miejmy nadzieję, że wspomniane kłopoty szczęśliwie się rozwiążą i nie 
przeszkodzą naszemu młodemu pokoleniu w dorastaniu do dobrej, a nawet lepszej 
przyszłości, i w zachowaniu tak potrzebnej do normalnego funkcjonowania 
każdego człowieka pogody ducha... 

s. mgr Bogumiła Moczko 


