Zaczęły się ciepłe dni, pogoda dopisuje i nasze Smykusie coraz więcej czasu spędzają na świeżym powietrzu. Uwielbiają jeździć samochodami, bujając się na bujaczkach. Z zaciekawieniem obserwują ze
swojego tarasu co robią dzieci starsze w piaskownicy, pozdrawiając je
zawsze serdecznie. Do naszego grona dołączyli Franio i Weronika, a
swoje drugie urodziny obchodził Kamilek.

Gazetkę opracowała
Ewa Kosińska
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Ploteczki misia i laleczki

Czerwiec 2015

Wyarzenie miesiąca
Wycieczka do Augustowa

WYCIECZKA PO POLSCE
Małgorzata Brandt

W dniu 10 czerwca dzieci pojechały autokarem do Augustowa na
rejs statkiem Serwy w Dolinę Rospudy. Miała to dla nich być namiastka wakacji. Pogoda w dniu wyjazdu była piękna i słoneczna. Rejs okazał się wspaniałym przeżyciem. Dał możliwość odpoczynku i oderwania się chociaż na chwilę od rzeczywistości. Przy muzyce na statku
można było podziwiać fantastyczną przyrodę, statki i łodzie zacumowane przy brzegu i przepływających obok nas turystów-żeglarzy. Na
mały poczęstunek każdy miał chęć, dzieci ze smakiem zjadły wszystko co przygotowała nam pani kucharka w przedszkolu. Po tej wspaniałej wycieczce pozostały równie wspaniałe zdjęcia.

E.Kosińska

Kiedyś dziadek mnie zapytał: - W jakim kraju mieszkasz? Byłem
mały, nie wiedziałem, ale teraz wiem. Mieszkam w Polsce - kraju Polan, już od czasów Mieszka, więc ją poznać, w te wakacje, razem z
dziadkiem chcę.
Gdańsk z Neptunem nad Bałtykiem najpierw odwiedzimy, potem
Toruń - Kopernika każdy tutaj zna. Z piernikami do Warszawy stamtąd wyruszymy, gdzie w Łazienkach zawsze chętnie ktoś Chopina gra.
Potem Kraków. Na Wawelu niespodzianka czeka. Tuż nad Wisłą,
przed wiekami Smok Wawelski żył. Dziś jest z brązu, zionie ogniem widać go z daleka. Nie jest straszny, ale tamten to na pewno był!
W Zakopanem trochę dłużej chyba posiedzimy .Spływ Dunajcem,
Gubałówka, Giewont - klejnot Tatr. Na Krupówkach babci Eli kierpce
zakupimy. Posłuchamy, jak naprawdę hula halny wiatr.
Przywieziemy z tej wycieczki oscypki, bursztyny, obwarzanki, widokówki oraz pełno zdjęć. W przyszłym roku w inną trasę z dziadkiem
wyruszymy. Żeby dobrze poznać Polskę mam ogromną chęć.
Drogie Przedszkolaki, Szanowni Rodzice!
Życzymy Wam aktywnego, bezpiecznego
i pełnego słońca wypoczynku.
Pamiętajcie o „Smyku”, który czeka
na Wasze pocztówki z wakacji!
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W ramach obchodów XVII Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny
Powiat Olecki zorganizował po-wiatowy festyn rodzinny pn.
„Zdrowa rodzina – szczęśliwa rodzina”. Impreza ma na celu umacnianie rodziny, promowanie zdrowego stylu życia i odżywiania oraz
zachęcenie do wykonywania badań profilaktycznych. Na najmłodszych czekały atrakcyjne gry i zabawy oraz nagrody. Wśród wielu
atrakcji nie zabrakło także nas. Przedszkole Niepubliczne Smyk przygotowało sportowe zabawy: skoki na trampolinie, ścieżkę sensoryczną, przejażdżki na samochodzikach, wspinaczki po drabinkach, malowanie twarzy. Do wszystkich wspaniałych atrakcji wiodła długa kolejka śmiałków.
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montaż słowno – muzyczny pt.: „Monia, która chciała mieć szczeniaczka zaprasza do cyrku”. Podczas Festiwalu dzieci spędziły czas
na wesołej zabawie oraz skorzystały ze słodkiego poczęstunku. W
ramach niespodzianki dla uczestników wystąpił teatrzyk kukiełkowy
Już po raz czternasty Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garba-

„Bajka dla ciebie”, który zaprezentował przedstawienie pt.:

te" w Olecku zorganizował Przegląd Twórczości Dziecięcej "Scena

„Królewna Śnieżka i siedmiu ekoludków”. Serdecznie dziękujemy za

Przedszkolaka". W dwudniowym przeglądzie wzięło udział ponad

zaproszenie.

E.Kosińska

400 przedszkolaków. Na scenie zaprezentowały się dzieci z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi, „Kubuś i Przyjaciele”, „Bajka”,
„Smyk”, „Jedyneczka” oraz ze szkół SP3, SP4 oraz SP w Gąskach.
Scena Przedszkolaka ma charakter przeglądu, w którym każda z występujących grup otrzymuje nagrodę. Celem imprezy jest prezentacja
artystycznych dokonań grup przedszkolnych, wymiana doświadczeń
w pracy z dziećmi oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci.
W dniu 3.06 dzieci z trzech grup przedszkolnych wybrały się do kina
na cykl dziesięciu krótkich filmików animowanych. Każde dziecko
otrzymało lizaka na dobry początek tego co miało zacząć się za chwilę.
Z treści obejrzanych bajeczek dzieci dowiedziały się między innymi o
tym, że warto pomagać innym, trzeba wierzyć we własne możliwości
oraz jak wielka jest wartość przyjaźni. Oprócz treści wychowawczych
seans dostarczył dzieciom wielu wrażeń artystycznych i estetycznych.
Niespodzianek tego dnia nie było końca. Wszystkie dzieci zajadały się
lodami w „Cukierni Kasia”, aby Dzień Dziecka trwał w nieskończoność…..
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Po raz kolejny nasze przedszkole dostało zaproszenie na FESTIWAL MALUCHA 2015 pod hasłem „NA CZTERY ŁAPY” w Centrum Edukacji przy ŚDS. w Olecku. W tym roku Festiwal Malucha był
realizowany w ramach Małych Grantów Ełckiego Stowarzyszenia
Ekologicznego. W trakcie trwania Festiwalu został rozstrzygnięty konkurs ekologiczny „Eko – akcesoria dla zwierząt domowych”, odbyły
się również warsztaty – spotkanie z dogoterapeutą oraz psem terapeutycznym – dotyczące bezpiecznego zachowania się w obecności psa.
Warsztaty współprowadziła pani Małgorzata Bielecka – lekarz weterynarii, specjalista chorób psów i kotów. Zaprezentowany został także

Pierwszego dnia na scenie wystąpiły maluchy (12 grup), w tym nasze
trzy grupy: Słoneczka i Krasnoludki w repertuarze „Walc na łące” i
Jagódki w „Tańcu kwiatów”. Dzieci oceniała komisja konkursowa w
składzie Radosław Skrodzki (przewodniczący), Małgorzata Krejpcio i
Zofia Kardel. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone. Grupy otrzymały
dyplomy, gry planszowe i słodkie nagrody.
E.Kosińska
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Dnia 26.06 odbyła się na zielonym placu przy przedszkolu wielka
uroczystość. Tego dnia najstarsze dzieci z grupy Krasnoludków żegnały się z przedszkolem oraz ze swoimi młodszymi kolegami i koleżankami. Dzieci odśpiewały piosenki, jak również deklamowały wiersze
dla najmłodszych przedszkolaków. Młodsi koledzy nagrodzili ich
wielkimi brawami, a następnie grupa Słoneczek i Jagódek pożegnały
starszych kolegów pięknym wierszem i piosenką. Dyrekcja przedszkola wręczyła dzieciom dyplomy, upominki i życzyła dzieciom wspaniałych i bezpiecznych wakacji.

K.Chmielewska

W dniu 16 czerwca grupa „Jagódki” i 17 czerwca grupa „Słoneczka”
odwiedziły gospodarstwo agroturystyczne „SADYBA” w Możnych k/
Olecka. Położone nad niewielkim stawem gospodarstwo oferowało
wiele ciekawych atrakcji. Były tam dwie trampoliny, piękny drewniany plac zabaw, a także wiele gospodarskich zwierząt które najbardziej
zwróciły uwagę dzieci. Konie, osły, kozy, kury, paw, indyk to tylko
nieliczne ze zwierząt które tam spotkaliśmy. Oglądanie maszyn rolniczych i przejażdżka wokół gospodarstwa wozem, które ciągnął koń
była również niezapomnianym przeżyciem dla Smyków. Korzystając
ze znakomitej pogody, zrobiliśmy piknik na trawie i dzieci z wielkim
apetytem jadły kanapki. Zabawa na powietrzu wyśmienita. Na pewno
tam jeszcze kiedyś wrócimy.
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