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ZAKOŃCZENIE ROKU

Na uroczystym spotkaniu podsumowującym kilkuletnią edukację,
dwie najstarsze grupy przedszkolne z przedszkola Smyk zaprezentowały to, czego nauczyły się przez cały rok. Na widowni zasiedli wzruszeni rodzice, którzy byli pełni podziwu i zadowolenia z umiejętności
wokalnych i recytatorskich swoich pociech, które nagradzali gromkimi
brawami. Po występach były kwiaty i podziękowania – rodzicom za
współpracę z placówką, wychowawczyniom za cierpliwość, dobro,
serce i troskę.
Od września absolwenci Smyka rozpoczną naukę w klasach zerowych
w szkołach podstawowych. Wychowawczyni: Ewa Kosińska, dyrektor,
właściciel przedszkola oraz cała kadra życzyła dzieciom powodzenia
na nowej drodze i samych sukcesów w szkole. Każdy przedszkolak
otrzymał dyplom i upominek, a słodkim zwieńczeniem uroczystości
były lody.
Ewa Kosińska

my. To, czym karmimy dzieci ma bezpośredni związek z tym, jak się rozwijają i jaką
mają naturalną zdolność radzenia sobie z chorobą.
Dietetycy biją na alarm – na skutek złego odżywiania słabnie nasza odporność, coraz
bardziej tyjemy, chorujemy, zapadamy na alergie. Dieta naszych dzieci powinna
być naturalna i zrównoważona, pozbawiona składników przetworzonych i chemicznych – a do takich należy większość dodatków do żywności, które są standardem w produktów spożywczych, także tych przeznaczonych dla dzieci.
Polepszacze, zagęszczacze, barwniki i sztuczne konserwanty mają nadać atrakcyjny
wygląd, poprawić smak, przedłużyć okres przydatności do spożycia, spulchnić,
zagęścić… Jednak wiele z tych substancji dodanych do żywności może powodować
lub nasilać problemy zdrowotne, np. reakcje alergiczne, bóle żołądkowe, astmę, zapalenia skóry, migrenę, katar sienny i nadwrażliwość sensoryczną. Związki chemiczne w żywności mogą prowadzić także do wzrostu ilości substancji toksycznych w
ludzkim organizmie.
Większość z nich nie została zbadana pod kątem długoterminowego odziaływania na nasze zdrowie. Nie możemy także stwierdzić, jakie mają właściwości w połączeniu z innymi związkami – nie każda substancja jest szkodliwa od samego początku, ale może się nią stać w reakcji z inną, tworząc zagrożenie dla zdrowia. Możemy
podejrzewać tylko, że wzrastająca liczba tzw. chorób cywilizacyjnych jest wynikiem
spożywania produktów wysokoprzetworzonych, zawierających substancje chemiczne.
Przyjrzyjmy się, jaki skład mają popularne serki, reklamowane jako źródło energii,
wapnia, witamin i innych składników odżywczych potrzebnych każdemu rozwijającemu się dziecku. Oprócz wapnia (warto zaznaczyć, że przy zrównoważonej diecie
nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowej ilości wapnia), cukru (w jednym jogurcie
mogą być go nawet 3 łyżeczki), występują jeszcze:
 sztuczne wsady owocowe – owoce w jogurtach mogą być naturalne (np. w jogurcie truskawkowym), ale w większości są to substancje wzbogacone o barwnik i
aromat imitujący konkretny owoc (np. w jogurcie o smaku truskawkowym); wsady
mogą zawierać także cukier lub szkodliwy syrop glukozowo-fruktozowy;



aromaty i barwniki – smak i wygląd jogurtu jest najczęściej wynikiem dodania
sztucznych związków chemicznych: smakowych (np. waniliny zamiast naturalnej
wanilii w jogurcie waniliowym) i barwiących (imitujących kolor konkretnego owocu);



zagęszczacze – swoją “jedwabistą” gęstość jogurty zawdzięczają najczęściej
substancjom zagęszczającym, tj. skrobia ziemniaczana, skrobia modyfikowana, żelatyna wieprzowa, pektyna, karagen.
Barwniki, konserwanty, emulgatory… Znajdują się nie tylko w czipsach i coli, ale
także w produktach, które mogą wydawać się “zdrowe”. Na przykład w bakaliach
znajdziemy konserwant E220 – dwutlenek siarki, w wodach smakowych i serze E211
– benzoesan sodu, a w płatkach zbożowych i kaszach E123 – amarant.
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W dzisiejszych, jakże zabieganych czasach każda chwila spędzona z dzieckiem jest dla rodziców bardzo ważna. Dlatego z inicjatywy Dyrektor Przedszkola i Pani Renaty Dunaj po raz pierwszy odbył się Piknik Rodzinny na
DZIEŃ DZIECKA. Impreza odbyła się 1 czerwca 2013 roku w Dunajówce na
Jaśkach. Uczestniczyły w niej całe rodziny podopiecznych z Przedszkola.
Pogoda dopisała było ciepło i słonecznie, pogodne
były także nastroje uczestników.

Przedszkole Niepubliczne Smyk w Olecku stara się o zdobycie Międzynarodowego Certyfikatu Zielonej Flagi. W tym roku szkolnym
podjęliśmy eko-działania w obszarze „zdrowa żywność”. W związku z
tym zorganizowaliśmy konferencję dotyczącą zdrowego odżywiania,
jako sposobu na przeciwdziałanie poważnym chorobom i otyłości, na
którą zaprosiliśmy rodziców i dziadków naszych przedszkolaków.
Głównymi celami spotkania było zapoznanie z zasadami zdrowego
odżywiania, uświadomienie wpływu odżywiania na rozwój i zdrowie
dziecka oraz budzenie zainteresowania zdrowiem własnym i dzieci.
Konferencję prowadził zespół specjalistów z Polikliniki Olsztyńskiej,
Starostwa Powiatowego w Olecku, Środowiskowego Domu Samopomocy we Wronkach oraz Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w
Olecku. Każdy uczestnik konferencji otrzymał pakiet edukacyjny.
Ewa Borzeńska
Znane, stare powiedzenie mówi: “jesteś tym, co jesz”. Otwórz swoją lodówkę i przeczytaj etykiety na produktach spożywczych. Czy większość wymienionych składników to chemia? Konserwanty, barwniki, przeciwutleniacze, emulgatory… rocznie zjadamy ich ponad 2 kilogramy.
Jedzenie wpływa na to, jak się czujemy, jak pracujemy, a nawet na to, jak wygląda10

Piknikowi towarzyszyło
mnóstwo atrakcji. Była
trampolina, która
cieszyła
się
ogromnym zainteresowaniem,
drabinki, domek,
huśtawka,
piaskownica dla najmłodszych, puszczanie baniek mydlanych, dzieci także mogły pomalować sobie buźki.
Rodziny uczestniczyły w przeróżnych konkurencjach sportowych przygotowanych przez nauczycielki. Oprócz konkurencji, całe grono pedagogiczne
przedszkola umilało czas rodzicom śpiewając przy akompaniamencie akordeonu wiele znanych i lubianych przyśpiewek ludowych. Były także zabawy
integracyjne przy muzyce z chustą animacyjną. Rodzice na chwilę mogli
wyjść ze swej roli i wspólnie ze swoimi pociechami bawili się, jak dzieci.
Po wyczerpujących swawolach należy coś zjeść. I tu także organizatorzy, stanęli na wysokości zadania. Przygotowano mnóstwo smakołyków: kiełbaskę z
grilla, zupę pomidorową, a na deser: gofry, lody i słodycze.
Przedszkole dziękuje wszystkim rodzinom za liczne przybycie i wspólną
zabawę.
Katarzyna Adamczyk
3

Dnia 18 czerwca przedszkolaki wybrały się na wycieczkę do Gospodarstwa
Ekologicznego Rodziny Rudziewiczów : ,,Safari”. O godz. 9.25 pod przedszkole przyjechał autokar i zabrał wszystkich przedszkolaków, rodziców oraz panie opiekunki. Sama przejażdżka autokarem była nie lada atrakcją, wielka radość towarzyszyła małym podróżnikom. Dzieci zajmowały
miejsca i mówiły, że jadą zwiedzać Polskę. Krystian stwierdził, że ,,Zatyki i
Gołdap to też Polska”. Gdy już dotarliśmy na miejsce za bramą czekały na
nas dwa jeepy i napis na wrotach ,,Wejście na teren grozi atakiem dzikich
zwierząt". I jak się później okazało na ogrodzonej 300 ha ziemi spotkaliśmy
stado jeleni, dziki, sarny, łosie z pięknymi porożami, konie, a wśród nich
długowłosy jak. Ileż było śmiechu, gdy p. dyrektor nasz przedszkolny przy-

Lato zawitało już do nas na dobre. Ale wielu z nas, rodziców i opiekunów, pochłoniętych codziennymi obowiązkami, nie zauważyłoby pewnie budzącego się wokół życia, gdyby nie nasze dzieci. To nasze smyki przypominają nam prostym: „Mamo! Tato! Chodźmy na spacer!”,
abyśmy oderwali się choć na chwilę i zauważyli, jak piękny może być
wiosną i latem pobliski park, szczególnie w oczach dziecka. Podczas
spaceru nasze szkraby równie chętnie dzielą się z nami wrażeniami z
przedszkola czy umilają nam czas piosenką, której nauczyły się ostatnio. Mała rzecz, a sprawia, ż codzienne znoje i problemy znikają , jak
śnieg w promykach wiosennego słońca.
Asia Grześ (mama Lidzi)

rodnik zapytała jak się nazywa to zwierzę, a wszyscy zapytali „No jak?” 4
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wodą. Smyk częstował uczestników festynu zdrowa wodą (w ramach

„Jak” - odpowiedziała. Na bezkrwawej safari widzieliśmy lamy, które jak się

programu zdrowotnego „Mamo, tato wolę wodę”, w którym bierzemy

zdenerwują to plują. Oczywiście, nie chcieliśmy się przekonać, co potrafi

udział) oraz kogutami z piernika przygotowanymi przez kadrę przed-

rozzłoszczona lama i pojechaliśmy dalej. Muszę przyznać, że rozpędzony

szkola. Na zakończenie wspólnej zabawy rozlosowano atrakcyjne na-

jeep , który wspinał się po wzgórzach, a później staczał się w dół na łeb na
szyję podnosił nam adrenalinę. Docieraliśmy coraz to w nowe zakątki, a wi-

grody dla uczestników festynów.
Ewa Kosińska

dok zapierał dech w płucach. Widzieliśmy kozy, wielbłąda, strusie afrykańskie, konie, kucyki, ale największą atrakcją cieszyła się zebra. Na
terenie safari jest też egzotyczne ptactwo: pawie , bażanty, których pilnuje
pies. Jak się okazało później pilnuje ich przed kunami. Całą przygodę z egzotycznym zakątkiem zakończyliśmy piknikiem nad jeziorem. Smaczne bułecz-

21 czerwca Krasnoludki oraz Stokrotki miały okazję oglądnąć przedstawienie
przygotowane przez kółko teatralne ze Szkoły Podstawowej w Wieliczkach.
Przedszkolaki poznały historię Wojciecha Golisza, który wyruszył w świat,
aby polepszyć byt swojej rodzinie. Przeżył podczas swojej podróży niesamowitą historię (stał się niewidzialny, dzięki kawałkowi kwiatu paproci, który
wpadł do jego buta). Cała historia kończy się szczęśliwie tak, jak każda baśń.
Aktorzy zebrali gromkie brawa, a nasze Smyki były bardzo zadowolone, że
mogły być widzami prawdziwego przedstawienia.
Anna Buraczewska

ki drożdżowe upieczone o godz. 6 rano przez p. Halinkę, bułeczki i kiełbaska
oraz arbuz umilały nam pobyt na świeżym powietrzu. Gdy się już wszyscy
najedli poszli na pobliską łąkę zobaczyć z bliska przyrodniczy ,,mikrokosmos”. Dzieci
dowiedziały się kilka ciekawostek z życia owadów. Mamy nadzieję , że za
rok znowu tam pojedziemy. Gospodarstwo Rudziewiczów kryje w sobie jeszcze dużo atrakcji, które warto byłoby zobaczyć, poczuć i przeżyć.
Katarzyna Chmielewska

NASI CZERWCOWI SOLENIZANCI:
MATEUSZ DANIŁOWICZ, JULIA ŚWIRYDOWICZ,
GRACJAN MURAWSKI, KAROLINA KIRJAKA, GABRIEL CISZEWSKI, TOMASZ GRAJEWSKI-GĄGŁA
I FILIP DANIŁOWICZ.
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!!!!!

8

5

W piątek, 14 czerwca grupy: Stokrotki i Krasnoludki wybrały się wraz
z nauczycielkami do Centrum Edukacji przy Środowiskowym Domu
Samopomocy w Olecku. Festiwal Malucha „Mój przyjaciel pies” zorganizowano z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Dogoterapii.
Impreza miała na celu popularyzację kynoterapii (dogoterapii) - metody pracy z dziećmi ze specyficznymi potrzebami.
Każda z grup przybyłych na Festiwal zaprezentowała krótką formę artystyczną, która nawiązywała tematyką do psów. Później dzieci wspólnie bawiły się w ogrodzie, gdzie czekało na nie mnóstwo atrakcji,
m.in. malowanie twarzy, lepienie figurek psa z kolorowej masy solnej,
wspólne malowanie farbami ogromnego plakatu przedstawiającego
psy oraz zabawy z wielką kolorową chustą animacyjną i puszczanie
baniek. Na dzieci czekał również słodki poczęstunek w postaci pieczonych przez wychowanków ŚDS ciasteczek w kształcie piesków i psich
kostek. Zabawa zakończyła się przedstawieniem "Czerwony Kapturek"
w wykonaniu teatrzyku kukiełkowego "Bajka dla Ciebie", w którym
występują uczniowie i nauczyciele Centrum Edukacji przy ŚDS w
Olecku. Wszystkie grupy otrzymały również dyplomy i słodkie nagrody za udział w Festiwalu.
Dzieci fantastycznie zintegrowały się z niepełnosprawnymi podopiecznymi ŚDS i cudownie wspólnie bawiły się. A o to chyba właśnie chodziło.
Joanna Daniłowicz

Ciekawe konkurencje i atrakcyjne nagrody przyciągnęły
na festyny "Bezpieczny Powiat - 2013” i "Zdrowa rodzina – szczęśliwa rodzina" wielu

mieszkańców

powiatu.

Można było między innymi
gasić płomień gaśnicą, zrobić zdjęcie u policjantów, rozwiązać policyjny quiz czy strącić pachołki wodą z węża strażackiego. Licznie oblegane były stoiska kosmetyczne i fryzjerskie. Pod okiem ratowników medycznych można było nauczyć się udzielania pierwszej pomocy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska z żywnością, produktami
piekarniczymi i mleczarskimi. Do wspólnej zabawy zaprosiły mieszkańców również nauczycielki z Przedszkola "Smyk". Przez cały czas trwania festynu dzieci oblegały

stoisko z makijażem. Aby zadowolić wszystkie

wymagania, wyspecjalizowane w tej dziedzinie panie nieustannie malowały dzieci. Dużym powodzeniem cieszyła się chusta animacyjna i zabawy z nią. Dzieci
własnoręcznie uczyły się, jak
zrobić łódkę z papieru oraz ciekawe były zabaw badawczych z
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