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Nowy oddział żłobka na osiedlu Siejnik

2 października
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otwarcie nowego oddziału Żłobka
„Smyczek” na os Siejnik.
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3 chcących powrócić na rynek pracy.
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sobie

kilkanaścioro

podopiecznych. Opiekują się nimi
"ciocie", a wspomagają pielęgniarki.
Październik

był

miesiącem

wytężonej pracy dla nas wszystkich.
Maluszki poznawały nowe otoczenie
i panujące w nim rytuały .
zaś

obserwowały

Ciocie

upodobania

i zdolności swoich podopiecznych. W pierwszej połowie miesiąca bawiliśmy się w swobodne
zabawy inspirowane głównie przez dzieci , w drugiej zaś wdrażaliśmy w życie rytuały
panujące w naszym żłobku. Maluszki zaadaptowały się na tyle cudownie , iż można było
wykonywać z nimi prace plastyczne, których efekty prezentujemy na facebooku . Dzieci
z wielką chęcią brały udział w zajęciach muzycznych i ćwiczeniach gimnastycznych. Po
mistrzowsku przechodziły treningi nocnikowania i higieny osobistej. Do najbardziej
ulubionych

zajęć

eksperymentalne.

maluszków
Smykusie

należą

przeprowadzane

w

każdą

środę

zajęcia

czerpią z nich wiele radości. Uwielbiają zanurzać rączki

w różnego rodzaju masach , cieczach czy piankowych papkach . Maluszki zainspirowały nas
na tyle, by środę w naszym żłobku okrzyknąć Dniem Małego Odkrywcy. Październik był dla
nas bardzo intensywnym miesiącem pracy- z czego niezmiernie się cieszymy. Trafiły do nas
wspaniałe, ciepłe i otwarte na poznawanie nowych przygód maluszki. Przed nami wiele
radosnych chwil i wspaniałych zabaw .

"Uwierz w siebie możesz wszystko, czyli skarbów wysypisko"

Edukacja teatralna powinna być integralną częścią wychowywania małego człowieka we
współczesnym świecie. Umożliwia ona wychowanie przyszłego wrażliwego a zarazem
aktywnego odbiorcy sztuki. Rozwija inteligencje emocjonalną, przygotowuje do pracy
intelektualnej, pobudza zdolność do analizy, ciekawość świata a nawet… kształtuje
osobowość Spektakl teatralny stanowi przeżycie zbiorowe, a dziecko będące widzem
teatralnym identyfikuje się z grupą i czuje, że dzieje się wokół niego coś wyjątkowego,
niepowtarzalnego, magicznego. Uwielbiamy teatr, dlatego też korzystamy z niemal każdej
okazji do udziału w przedstawieniach teatralnych. Tak też było tym razem. Naszymi gośćmi
była grupa Akada z Suwałk ze wspaniałym spektaklem „Wiara w siebie może wszystko, czyli
skarbów wysypisko. Aktorzy w humorystyczny sposób zachęcali do aktywności fizycznej,
zdrowego odżywiania, segregacji śmieci oraz tolerancji. Bawiliśmy się znakomicie, a jakże
wiele się przy tym nauczyliśmy.
Joanna Kozłowska

Smyki są kreatywne!

Każdy z nas rozumie pojęcie
kreatywności,
właściwie

jest

ale

czym

rozwijanie

kreatywności w przedszkolu?
U nas nie stanowi ono obszaru
nauczania w bloku zajęć, to nie
30 minut zajęć raz w tygodniu.
Rozwijanie kreatywności nie
stanowi

więc

obszaru

nauczania w rozumieniu “bloku zajęć”. Sens rozwijania kreatywności to nasza filozofia,
zgodnie z którą budujemy każde zajęcia trochę inaczej, tak, by tym kto odkrywa i podejmuje
wysiłek intelektualny, było dziecko. To rozbudzanie twórczości i odkrywania na co dzień,
dzień po dniu, godzina po godzinie. To nasza misja, którą wypełniamy z należytą
starannością.
Joanna Kozłowska

Narodowe Święto Niepodległości.
Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada w naszym przedszkolu jest obchodzone
bardzo uroczyście. Aby uczcić ten dzień, przez cały tydzień dzieci zapoznawały się z kulturą
i tradycjami naszego kraju oraz poznały symbole narodowe. Smyki prezentowały wiersze
oraz pieśni patriotyczne, odwiedziły również pomniki pamięci w Olecku, zapalając świece.

Zdziwienie dzieci wywołała
wizyta pani Oli – przyszłego
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Przedszkolaki dowiedziały się
wielu ciekawych rzeczy na
temat pracy żołnierza

i miały możliwość obejrzenia i przymierzenia garderoby. Dzień

Niepodległości stał się bardzo radosnym dniem w naszym przedszkolu i mamy nadzieję, że
zapadnie on w pamięci naszych „Małych Polaków”. Dzięki udziałowi w tego typu
uroczystościach nasze maluchy uczą się patriotyzmu, kształtują pozytywne postawy i uczucia
patriotyczne.
Ewa Kosińska

Dzień Pluszowego Misia

Duże i małe, kolorowe i mięciutkie
pluszowe misie gościły 24 listopada
w Smyku. Przybyły ze swoimi małymi
właścicielami aby dowiedzieć się skąd
wzięło się święto pluszowego misia
i utrwalić wiadomości o niedźwiedziu
brunatnym. Dzieci obejrzały swoje
panie

w

przedstawieniu

pt.

„Złotowłosa i trzy misie”. Zabawy
muzyczne i ćwiczenia prowadzone metodą opowieści ruchowej były zwieńczeniem całego
święta.

Katarzyna Chmielewska

Bal u pani Jesieni

Dnia 9 listopada odbył się
oczekiwany
wielki

bal,

przez

dzieci

na

który

zaproszona została sama Pani
Jesień.
balu

Jako
a

organizatorka

zarazem

gość

honorowy postarała się by
święto było niepowtarzalne
i wyjątkowe. Jej pomocnicy –
małe grzybki, jeżyki, listeczki
i warzywa doskonale pomagały

w organizowaniu ciekawych i pomysłowych zadań i zabaw.

Jak wspaniale spędzać czas w naszym przedszkolu.

Kozłowska Joanna

Międzynarodowy Dzień Kredki

22 listopada w grupie Słoneczek świętowaliśmy „dzień kredki”. Święto to w znaczący sposób
wiąże się z najmłodszymi, bowiem to dzięki kredkom mogą wyrazić swoje myśli i uczucia.
Tego dnia działania dzieci skierowane były na zabawę i eksperymentowanie kolorami. Kredki
wykorzystaliśmy nie tylko do rysowania, ale także do układania obrazków, porównywania
długości, klasyfikowania zbiorów, określania kolorów, a nawet… przedstawienia o niebieskiej
kredce, która chciała mieć inny kolor, ale w efekcie doceniła swoją wartość. Bawiliśmy się
znakomicie.

Joanna Kozłowska
Kuchcikowa środa

Uwielbiamy gotować. W kuchni radzimy sobie wprost znakomicie. Ciągle poszukujemy
nowych rozwiązań i eksperymentujemy ze smakami. Wykonujemy niemal wszystko
samodzielnie i… cieszymy się doskonałym smakiem własnoręcznie przygotowanych dań.

W tym miesiącu było u nas przepysznie. Zapraszamy chętnych rodziców do pomocy
i degustacji.
Joanna Kozłowska

Gazetkę zredagowała Joanna Kozłowska

