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Gazetkę opracowała - 

Ewa Kosińska 

 Z okazji Dnia Dziecka Smykusie zrobiły z pomocą pani pyszne dese-

ry z truskawek i bitej śmietany. Dzieci z dużym apetytem zajadały się 

własnoręcznie przygotowanymi przysmakami. Ogromna frajdę spra-

wiło Smykusiom wyjście na plac zabaw. Były szaleństwa na zjeżdżal-

ni i huśtawce oraz wesołe zabawy w piasku. Pogoda dopisuje więc 

będziemy częściej bywać na placach zabaw.                   A.Pachutko                                                                                                                  

   

Ploteczki misia i laleczki  

Czerwiec 2016 

Wydarzenie miesiąca 

„Dzień rodziny” 



Tegoroczny Dzień Rodziny w Przedszkolu Niepublicznym 

„Smyk” odbył się 4 czerwca w gospodarstwie agroturystycznym w 

Jaśkach. Przedszkolaki zaprosiły swoich najbliższych, aby wspólnie 

świętować Dzień Mamy, Taty i Dziecka. Spotkanie rozpoczęło się od 

zabaw muzycznych, w które rodzice i dzieci włożyli mnóstwo energii.  

11  



10  

Korzystając ze smaków lata dzieci przygotowały  pyszny deser z tru-

skawkami. Danie przygotowane samodzielnie zawsze lepiej smakuje. 

Każde dziecko miało za zadanie pokroić plastikowym nożem truskaw-

ki i udekorować je ciepłą czekoladą.  Grupa Jagódek z oddziału przed-

szkolnego z Siejnika pod bacznym okiem pani  kroiły w kosteczkę 

uprzednio umyte i obrane owoce. Każde dziecko samo komponowało 

sobie zestaw deserowy, który na końcu udekorowany został bitą śmie-

taną. Wszystkim smakowało, czego dowodem były dokładki i wyśmie-

nite humory.                                                                  K.Adamczyk 

 

 Po krótkiej rozgrzewce przyszedł czas na jazdę kucykiem, 

puszczanie baniek, zawody sportowe oraz malowanie twarzy. Każdy 

mógł się posilić zupą, kiełbaską, ciastem i owocami. Smykom najbar-

dziej smakowała wata cukrowa.  Na odważnych czekał rower wodny i 

łódka. Przedszkolaki sprawiły rodzicom niespodziankę występami 

artystycznymi. Rodzice w prezencie otrzymali pachnące, kolorowe 

mydełka, własnoręcznie wykonane przez dzieci. Największą atrakcją 
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dla 

naszych podopiecznych były warsztaty muzyczne prowadzone przez 

Akademię Młodego Muzykanta z Ełku. Dzieci miały możliwość grania 

na bębnach, instrumentach perkusyjnych, hawajskiej gitarze  - ukulele 

i skrzypcach. Dziękujemy wszystkim, dzięki którym ten rodzinny 

dzień był wyjątkowy. Oby takich spotkań było jak najwięcej.                                                 

K.Chmielewska 

zostać strażakiem, wcielić się w role ratowników medycznych i zało-

żyć opatrunek rannemu, a także usiąść za kierownicą policyjnego ra-

diowozu. Na stanowiskach z żywnością można było zjeść bigos, kieł-

baskę z grilla i wypić kompot. Można też było kupić sery, wędliny, 

chleb czy miód. Najmłodsi mogli do woli hasać na trampolnie, jeździć 

samochodzikami, robić bańki mydlane czy też uczestniczyć w pracach 

plastycznych. Wszystkie te atrakcje przygotowały panie z Przedszko-

la Smyk. Uczestnicy, którzy zaliczyli wszystkie stanowiska mogli 

wrzucić imienny kupon do skrzynki i liczyć na łut szczęścia w losowa-

niu bardzo atrakcyjnych nagród. Imprezy zorganizowała KP PSP 

Olecko i Starostwo Powiatowe w Olecku.                         E.Kosińska 

http://incontext.pl/st.js?t=c&c=3669&w=stanowiskach&s=5016


     Mile spędzony czas w rodzinnym gronie i dobrą zabawę zapewnili 

mieszkańcom Olecka organizatorzy festynów „Bezpieczny powiat 

2016” oraz „Zdrowa rodzina – szczęśliwa rodzina”. Atrakcji nie brako-

wało, a na szczęśliwców czekały atrakcyjne nagrody niespodzianki.W 

niedzielę, 12 czerwca o godzinie 12 na centralnym placu w mieście 

rozpoczęły się równocześnie dwie imprezy "Bezpieczny powiat 2016" 

oraz „Zdrowa rodzina – szczęśliwa rodzina”. Na mieszkańców czekało 

wiele atrakcji. Na placu rozstawione były stanowiska straży pożarnej, 

ratowników medycznych i policji. Dzieci brały udział w konkuren-

cjach, a bardzo mocno kibicowali im rodzice. Można było na  chwilę 
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  Dwoje dzieci z Niepublicznego Przedszkola Smyk wzięło udział w 

konkursie dla Szkół Delegatury Kuratorium Oświaty w Ełku z okazji 

1050-lecia Chrztu Polski ”Tak Polska się zaczęła – refleksja dla teraź-

niejszości i przyszłości”. Laureatami zostali Aleksandra Choromań-

ska i Jakub Żementowski. W dniu 1.06 na festynie z okazji Dnia 

Dziecka w Ełku zostały wręczone nagrody dzieciom przez parę prezy-
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Kosińskiej. Patronat nad konkursem objęli m.in.: J.E. ks. Bp Jerzego 

Mazura – Biskupa Ełckiego. Marszałeka Województwa Warmińsko 

Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin Prezydent Ełku. Organizatorami 

konkursu był: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczy-

cieli Filia w Olecku, Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w 

Ełku, Muzeum Historyczne w Ełku, Wydział Katechetyczny Ełckiej 

Kurii Diecezjalnej, Ełckie Centrum Kultury oraz Caritas Diecezji Ełc-

kiej.                                                                                      E.kosińska 


