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REJS STATKIEM ŻEGLUGI
MAZURSKIEJ

W dniu 11 czerwca przedszkolaki ze Smyka wybrały się na wycieczkę do oddalonego od Olecka o 50 km Giżycka. Wszyscy o godz.
7 rano stawili się punktualnie pod przedszkolem. Dzieci były bardzo
przejęte ponieważ sama jazda autokarem była już dużą przygodą. Będąc na miejscu mali podróżnicy udali się na statek „Wigry”, gdzie
zjadły śniadanie. Było to wyjątkowe śniadanie wszak nie codziennie
jada się na statku. Dodatkową atrakcją na pokładzie była pani
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Ostatni czwartek miesiąca to dzień kreatywnej zabawy. Tym razem Zerówka wykorzystała pudełka po butach. Przy pomocy farb,
sznurka i papieru powstały huśtawki. Dzieci malowały przepiękne
pejzaże, zwierzęta i owady. Grupa Słoneczek wykonała pszczółki z
plastikowych jajek. Zaletą samodzielnie wykonanych zabawek jest to,
że maluchy przywiązują się do nich silniej niż do tych kupionych w
sklepie, a uczucie to może być jeszcze mocniejsze, jeśli zaangażujemy
dziecko już na etapie planowania i projektowania. Dlatego też samodzielne wykonanie zabawki mogą stać się najlepszą zabawką naszego
dziecka i skarbem trzymanym przez lata, jako efekt swojej pracy.
E.Kosińska

„Bajka”, która przeczytała bajkę i zorganizowała konkurs.
Sześciu przedszkolaków wygrało kredki. W sklepiku dzieci
wykupiły wszystkie bańki mydlane i tak szczęśliwe dotarły
do portu. Ahoj, co to był za rejs, słoneczko opalało nam
twarze, a wiatr delikatnie unosił włosy. Widoki przecudowne radujące oczy i duszę. Zapachniało wakacjami….
K.Chmielewska
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W Centrum Edukacji przy ŚDS w Olecku odbył się
Festiwal Malucha pod hasłem "Bezpieczne dziecko
– bezpieczny pies". Uroczystość zorganizowano z
okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Dogoterapii. Dzieci z Centrum Edukacji wystąpiły z prezentacją artystyczną, która nawiązywała tematyką
do bezpiecznego zachowania się wobec psa. Zabawa w ogrodzie dostarczyła dzieciom wiele radości.
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Piękna i Bestia to wspaniała historia, która zauroczy każdego, nieśmiertelny klasyk wśród baśni i opowiadań. Tym razem nasze pociechy mogły zobaczyć widowisko na żywo, za pomocą młodych aktorów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Olecku. Piękna i Bestia to historia, która wzbudza wielkie emocje. W opowieści magia przeplata się
z rzeczywistością, strach z tęsknotą, miłość z dramatem. Uczy, że za
złe postępowanie i nieludzkie traktowanie innych może nas spotkać
surowa kara, ale jednocześnie daje nadzieję, że każda wina może zostać odkupiona. Bajeczne kostiumy i rekwizyty zostały dobrze przemyślane, a scenografia przygotowana z dbałością o najmniejsze
szczegóły. Dzięki temu całość staje się niezapomniana, a widzowie
po skończonym show nagradzają artystów wielkimi owacjami.
E.Kosińska
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Najstarsza grupa z naszego przedszkola wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Ministerstwa Środowiska w programie „LEKCJE Z NATURY”. Podczas zajęć w sali i poza przedszkolem udało nam się zrealizować zadania konkursowe. Zajęcia prowadzone w oparciu o udostępnione scenariusze i materiały dydaktyczne
pozwoliły dzieciom odkryć i zrozumieć, jak ważna jest różnorodność biologiczna świata, nauczyły się dostrzegać tę różnorodność w
najbliższym otoczeniu i chronić ją. Dzieci nie tylko dowiedziały się
wielu ciekawych rzeczy, ale również doskonale się przy tym bawiły.
W nagrodę otrzymaliśmy tablet.
E.Kosińska

Skoki na trampolinie, puszczanie baniek mydlanych,
zabawy z masą solną i modeliną wspólne malowanie
plakatu to nieliczne atrakcje zafundowane dzieciom
w tym dniu. Słodki poczęstunek uradował maluchów
szczególnie. Wszystkim smakowały ciasteczka w
kształcie psiej kości. Festiwal zakończył się teatrzykiem kukiełkowym pt.: „Kopciuszek” ze wspaniałą
oprawą muzyczną.
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K.Adamczyk
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W piątek 27 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014. Uroczystość odbyła się na zielonym placu zabaw w pobliżu przedszkola. Dzieci z grupy starszej wierszem i piosenką
pożegnały przedszkole. Również młodsze grupy
przedstawiły program artystyczny. Oczy pełne łez
miały panie, które bardzo zżyły się ze swoimi wychowankami. Dyrekcja, pracownicy przedszkola
oraz rodzice nagrodzili artystów gromkimi brawami.

Następnie pani dyrektor pożegnała starszaków, wręczyła im pamiątkowe dyplomy ukończenia przedszkola i upominki w postaci książek i płyt CD. Nie
zabrakło też podziękowań skierowanych do kreatywnych rodziców. Za miniony rok i wspólnie spędzone
chwile w przedszkolu dziękujemy wszystkim, a starszakom życzymy: „wszystkiego najlepszego na nowej drodze obowiązków szkolnych”.
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