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   Włączenie rodziców w proces wychowawczy przedszkola to ważne zadanie, 

które realizowane jest poprzez organizowanie wspólnych zabaw, turniejów i 

innych uroczystości. Przedszkole już po raz kolejny zorganizowało Piknik 

Rodzinny z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki i Dnia Ojca, który odbył się 

3 czerwca 2017r. w Gospodarstwie Agroturystycznym „Dunajówka” w Jaś-

kach. Jego celem było zintegrowanie środowiska poprzez promowanie aktyw-

nego spędzania czasu wolnego. Podczas kilkugodzinnego pikniku, który roz-

począł się o godz. 13.00 działało kilkanaście stanowisk, które proponowały 

gościom różnorodną ofertę. Składały się na nie: zabawy muzyczno – rucho-

we, malowanie twarzy, ścieżka sensoryczna, przejażdżka konna, fotobudka,  

zupa pomidorowa, kiełbasa z ogniska z kromką chleba, ciastka, wata cukro-

wa, napoje, kawa, herbata, tort, trampolina i inne. 
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Okazją do świętowania był  również Jubileusz 10-lecia powstania przed-

szkola, które do dziś kontynuuje swą misję wychowania dzieci w poczuciu 

wiary i integracji oraz  budowaniu procesu wychowania na wartościach BÓG, 

CZŁOWIEK, RODZINA. Spotkanie prowadzone w życzliwej atmosferze, 

sprzyjało licznym rozmowom. Mamy nadzieję, że na kolejnej edycji pikniku 

będzie nas jeszcze więcej !                                                           K.Adamczyk 
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     Dnia 9 czerwca w naszym przedszkolu odbył się festyn „Raz na 

Ludowo”. Celem imprezy jest rozbudzenie wśród dzieci zaintereso-

wania folklorem i sztuką ludową poprzez zabawę. W festynie uczestniczyły 

dzieci z przedszkoli i szkół : 

 

1. Przedszkole Niepubliczne „ Smyk” grupy: Krasnoludki, Słoneczka, Sówki,               

       Jgódki i Biedroneczki; 

2.  Przedszkole Samorządowe w Wieliczkach; 

3.  Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II; 

4.  Przedszkole Niepubliczne „ Bajka”; 

5.  Przedszkole z Oddz. Integracyjnymi w Olecku, grupa Ekoludki; 

6.  Szkoła Podstawowa im. M.J. Piłsudskiego w Gąskach; 

7.   Przedszkole Niepubliczne „ Kubuś i przyjaciele”. 
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  Wszystkie grupy zaprezentowały tańce i piosenki ludowe i w nagrodę otrzy-

mały statuetki „Koguta” i dyplomy.  Również gościnnie wystąpiły uczennice 

I LO w Olecku oraz zespół Sedraneczanki. Było też wiele innych atrakcji – 

pokaz dawnych instrumentów muzycznych i zabaw ludowych, wiejski chleb 

ze smalcem i ogórkiem kiszonym, a także słodkie wypieki.                     J.Maj 
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    W niedzielę 11 czerwca na placu w centrum Olecka odbyły się festyny: 

„Zdrowa rodzina – szczęśliwa rodzina” zorganizowany przez Powiat Olec-

ki w ramach obchodów Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny oraz 

„Bezpieczny Powiat - 2017” zorganizowany przez Komendę Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Olecku.  

    

Imprezy służyły umacnianiu rodziny, promocji zdrowego stylu życia i odży-

wiania, zachęceniu do wykonywania badań profilaktycznych, zdobyciu wie-

dzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy i zachowania się w sytuacjach 

zagrożenia oraz bezpieczeństwa pożarowego. 362 dzieci wzięło udział w 

grach i zabawach zorganizowanych przez straż, policję oraz Olmedicę z 

Olecka.  

    

    Najmłodsi skorzystali również z licznych atrakcji, do których przyłączyła 

się  między innymi nasza placówka. Panie malowały kolorowymi kredkami 

uśmiechnięte twarze dzieci. Można również było  pobawić się  bańkami my-

dlanymi. Na zakończenie festynów odbyło się losowanie atrakcyjnych nagród 

rzeczowych, ufundowanych przez sponsorów i Starostwo Powiatowe w Olec-

ku.                                                                                                     E.Kosińska 
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W 
 sobotę, 17 czerwca w hali Lega w Olecku odbył się Ogólno-

polski Turniej Tańca Sportowego Lega Dance Cup 

2017 o Puchar Burmistrza Olecka. Po raz pierwszy w poka-

zie tańca mogliśmy zobaczyć najmłodsze dzieci z przedszkola. Było to dla 

nich ogromne przeżycie, ponieważ musiały się zaprezentować wśród innych 

uczestników turnieju jak i przy dopisującej w tym dniu widowni. Dzieci z na-

szego przedszkola zatańczyły m.in.: Polkę, Czekoladę i Rock and roll. Orga-

nizatorami imprezy byli: Sportowy Klub Tańca Towarzyskiego 

"PROEMENADA", Studio Tańca "Justyna i Grzegorz" Klekotko oraz Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku. Galę wieczorną turnieju poprowadziła 

Iwona Pavlović - znana jurorka programu telewizyjnego Dancing with the 

Stars.                                                                                                E.Kosińska  
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 Fe stiwal Malucha 2017 

    14 czerwca w Regionalnym Ośrodku Kultury „Mazury Garbate” w Olecku 

odbyło się spotkanie w ramach projektu „igraMY”- Inspirujące Spotkania z 

Kulturą zorganizowane przez Stowarzyszenie „Dać Nadzieję” przy Środowi-

skowym Domu Samopomocy w Olecku. Każda z zaproszonych grup przed-

szkolnych przygotowała krótką część artystyczną, za którą otrzymała pamiąt-

kowy dyplom i słodkie upominki. Gospodarze spotkania przygotowali kilka 

niespodzianek: przedstawienie teatralne aktorów z Białegostoku i słodki po-

częstunek – tort. Wspólna zabawa sprzyjała nawiązaniu nowych relacji, prze-

żywaniu wielu cennych i szczególnie pozytywnych doznań.         E.Kosińska 
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"Dziś nam raźno i wesoło, każdy podśpiewuje w koło, w 

lewo kroczek, w prawo krok, kończy się już szkolny rok”   

      W naszym przedszkolu odbyło się uroczyste zakończenie roku, przed-

szkolaki zaprezentowały program artystyczny, pięknie recytowały wiersze, 

śpiewały piosenki i tańczyły. W przygotowanie uroczystości dzieci włożyły 

wiele pracy, a zaproszeni rodzice i dyrekcja przedszkola docenili je gromkimi 

brawami. Po programie artystycznym dyrektor Anna Topolska wręczyła 

przedszkolakom dyplomy oraz upominki w postaci książek i medali, życzyła 

wszystkim  bezpiecznych, słonecznych i udanych wakacji.               

A.Kropiwnicka 
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Gazetkę zredagowała-Ewa Kosińska 

 Gdy tylko dopisuje pogoda Smykusie dużo czasu spędzają na świeżym po-

wietrzu. Na naszym tarasie jeżdżą samochodami, bujają się na huśtawce, cho-

wają się w domku i z ogromną ciekawością oglądają, co dzieje się wokół nich 

na podwórku.                                                                                   A.Pachutko 


