NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA DLA GRUDNIOWYCH JUBILATÓW: JAKUBOWI GIERAKOWI, AMELII JAROSZ,
WERONICE MAJ, AMELII
SIENICY, PIOTROWI WITKOWSKIEMU, PATRYKOWI
KARWEL I NIKOLII MUSKALE.
Koniec roku to czas przemyśleń i podsumowań. Korzystając z okazji chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować
wszystkim rodzicom, którzy chętnie wspomagają nasze
przedszkole, a szczególnie: p. Paulinie Żukowskiej, p. Joan-

Ploteczki misia i laleczki
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nie Grześ, p. Katarzynie Daniłowicz oraz p. Oldze i p. Adamowi Kozłowskim. Serdecznie dziękujemy i zachęcamy
wszystkich do dalszej współpracy.

Szczęśliwego Nowego Roku
Powodzenia w życiu osobistym i zawodowym
Samych sukcesów!
Wszystkim dzieciom i ich Rodzicom życzą wszyscy pracownicy Przedszkola Niepublicznego Smyk.
WYDARZENIE MIESIĄCA
OPRACOWAŁA:
ANNA BURACZEWSKA
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WIGILIA

Zgodnie z tradycją naszego przedszkola na kilka dni
przed Świętami Bożego Narodzenia odbyło się Spotkanie
Wigilijne połączone z Jasełkami przygotowanymi przez
najstarszą grupę. Już od kilku tygodni dzieci z grupy
„STOKROTKI” pod czujnym okiem swojej wychowawczyni
– pani Ewy Kosińskiej przygotowały się do odgrywania
swoich ról. Dzieci w pięknych kostiumach zaprezentowały
przedstawienie o tematyce bożonarodzeniowej. Przed występem pani Dyrektor serdecznie powitała wszystkich
przybyłych gości. Na przedstawieniu nie zabrakło również
młodszych kolegów i koleżanek, naszych małych aktorów,
rodziców oraz wszystkich nauczycieli i pracowników
przedszkola. Piękne przedstawienie Jasełek wprowadziło
wszystkich obecnych w radosną atmosferę Świąt Bożego
Narodzenia. Po wielkich emocjach pani Renata, pani Dyrektor i nauczycielki przedszkola złożyły wszystkim świąteczne życzenia i zaprosiły do wspólnego stołu, na którym
nie zabrakło pysznych tradycyjnych potraw wigilijnych
przygotowanych przez kadrę pedagogiczną oraz rodziców.
Świąteczny posiłek poprzedzony został modlitwą poprowadzoną przez naszego księdza oraz połamaniem się opłatkiem i złożeniem sobie życzeń. Spotkanie przebiegało w
bardzo rodzinnej atmosferze.

Weronika
Dziewczynka pracowita, i
dokładna. Uwielbia kolorować. Jej prace są zawsze idealnie pokolorowane. To, co zacznie zawsze doprowadza do
końca (chociaż dzieci się bawią, ona kończy swoją pracę
plastyczną).

Michał
Jego ulubionym zajęciem jest budowanie garaży oraz zabawa smokiem (z
którym nie rozstaje się w przedszkolu).
Chłopiec zawsze pełen energii i pomysłów na wspólną zabawę.

Lidia
Nasza urocza dziewczynka, która
uwielbia wszystkie wspólne zabawy, szczególnie te ze śpiewem. Jej głowa zawsze jest pełna pomysłów na wspólną zabawę
z rówieśnikami.

Katarzyna Adamczyk
CIĄG DALSZY W NASTĘPNYM NUMERZE
2

11

Julian
Wesoły i żywy chłopiec.
Uwielbia samochody: bawić
się nimi, a także je rysować.
Jego rysunki są bardzo ładne.
Chyba rośnie nam przyszły
artysta.

Gabrysia
Właścicielka najpiękniejszych loków
w całym przedszkolu. Uwielbia bawić
się koleżankami lalkami (przebiera je,
kąpie, chodzi na spacery). Będzie z niej
kiedyś dobra mamusia.

Julia
Wesoła dziewczynka, która
uwielbia układać puzzle. Nie
rozstaje się ze swoją ukochaną.
Bardzo lubi zwierzęta, zawsze
dba, aby nasze przedszkolne
rybki były nakarmione.
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UDAŁO NAM SIĘ ZEBRAC W
TEGOROCZNEJ AKCJI „GÓRA
GROSZA” 39ZŁ 55 GR.
WSZYSTKIM, KTÓRZY WRZUCILI GROSIK DO SKARBONKI
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!
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Imieniny Świętego Mikołaja—ulubieńca wszystkich dzieci
nasze Smyki rozpoczęły od wycieczki do nowootwartej Hali
Lega, gdzie zorganizowano mikołajkowe zawody dla
wszystkich przedszkolaków z Olecka i okolic. Krasnoludki
i Stokrotki z wielkim zaangażowaniem brały udział we
wszystkich konkurencjach: turlanie piłki, przechodzenie
przez szarfę, skoki na piłce. Sędzią głównym zawodów był
oczywiście Święty Mikołaj, który wręczył dzieciom pamiątkowe dyplomy i słodycze. Na koniec spotkania mieliśmy
okazję zrobić pamiątkowe zdjęcie z solenizantem.
Anna Buraczewska

uśmiech. Po wspólnej zabawie ze Świętym Mikołajem
wszyscy zasiedli do tradycyjnej wigilijnej kolacji. Pierogi z
kapustą i grzybami, uszka, śledź i kapusta bardzo smakowały
rodzicom
i
ich
dzieciakom.
Jesteśmy
bardzo szczęśliwy, że mieliśmy możliwość współpracy z Instytutem
Komeńskiego i
wzięcia udziału w programie „Od serca dla dziecka”. W ramach tego programu,
oprócz systematycznych spotkań, rodzice mieli możliwość
wzięcia udziału w szkoleniu „Zabawa jako podstawowa
aktywność dziecka” oraz otrzymaliśmy dla przedszkola
„Pakiet startowy” pełen wspaniałych zabawek. Wspólne
spotkania rodziców i dzieci pozwoliły na integrację mam i
tatusiów z ich pociechami oraz między sobą. Rodzice mogli spędzić ze swoimi milusińskimi miło czas, porozmawiać i wymienić się doświadczeniami z innymi, a także poznać wiele wspaniałych możliwości wspólnej zabawy z synem lub córką bez użycia drogich zabawek, a np. grochu,
koca, gliny czy miski, wody i nakrętek po butelkach. Dzięki tym doświadczeniom wspólna zabawa w domu będzie
zawsze ciekawa i sprawiająca radość zarówno dzieciom,
jak i ich rodzicom.
Anna Buraczewska
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Ostatni miesiąc spotkań Grupy Zabawowej w Przedszkolu
Niepublicznym Smyk upłynął pod hasłem „dobrej zabawy”. Dzieci miały możliwość super zabawy nowymi zabawkami zakupionymi do przedszkola dla dzieci żłobkowych.
Maluszki były bardzo szczęśliwe i najchętniej w ogóle nie
wychodziłyby do domu.
Na dwóch grudniowych spotkaniach maluszki przesypywały, przerzucały, liczyły i mieszały
(czyli robiły to, co podczas
wszystkich spotkań polubiły najbardziej) groch, fasole, ryż, orzechy. Narobiło
się przy tym mnóstwo bałaganu, ale dzieciaczki z
chęcią (w miarę swoich
możliwości) pomogły mamusiom posprzątać.
Kolejne spotkanie ujawniło, które z naszych najmłodszych ma talent artystyczny. Dzieciaki miały możliwość
malowania specjalnymi farbami wodnymi. Zabawa w małych artystów sprawiła milusińskim mnóstwo frajdy. Powstały prawdziwe arcydzieła podziwiane z dumą przez
wszystkie mamusie.
Ostatnie spotkanie Grupy Zabawowej było spotkaniem wyjątkowym, nie tylko ze względu na to, że po raz
ostatni mamy i ich pociechy spotkały się w naszym przedszkolu, ale przede wszystkim dlatego, że odwiedził nas
specjalny gość. Odwiedziny Mikołaja sprawiły najmłodszym mnóstwa emocji, a prezenty wywołały na buźkach
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Ale to nie koniec Mikołajkowych niespodzianek przygotowanych dla Smyków. Po powrocie do przedszkola czekał
na nie niezwykły gość, na którego widok u wszystkich
dzieci zagościł promienny uśmiech na twarzach. Tak,
tak… odwiedził nas prawdziwy Święty Mikołaj. Nie przyszedł oczywiście z pustymi rękami. Przyniósł Dzieciom
upominki, które sprawiły im wiele radości. Dzieci odwdzięczyły się Mikołajowi śpiewaniem prześlicznych piosenek i
recytowaniem wierszy o Mikołaju i Świętach Bożego Narodzenia. Solenizant był naprawdę wzruszony i obiecał dzieciom, że po Nowym Roku jeszcze raz odwiedzi nasze
Przedszkole. Z niecierpliwością czekamy na kolejną wizytę
Pana w czerwonym ubraniu, z długą biała brodą i oczywiście workiem pełnym prezentów.
Joanna Daniłowicz
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Po wspólnych zabawach dzieci otrzymały piękne kolorowanki, naklejki i dyplomy „Pastusiowego Przyjaciela”.
Ewa Kosińka

Nasze przedszkole już drugi raz wzięło udział w Ogólnopolskim Programie Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków „Akademia Aquafresh” koncentrującym się na profilaktyce stomatologicznej dzieci w wieku przedszkolnym. W
związku z tym we wszystkich grupach wychowawcy przy
pomocy otrzymanych wcześniej materiałów edukacyjnych,
przeprowadzili zajęcia z dziećmi z profilaktyki stomatologicznej. Nadrzędnym celem „Akademii Aquafresh” jest wykształcenie w przedszkolakach nawyku dbania o higienę
jamy ustnej. Program Edukacji Zdrowotnej jest wspólnym
działaniem angażującym nie tylko dzieci, ale również nauczycieli i rodziców. Na zajęciach końcowych dzieci wesoło bawiły się z mieszkańcami „Pastusiowej Krainy”,
śpiewały piosenki, poznały etapy mycia zębów, robiły zakupy w sklepiku ze zdrową żywnością, odpowiedziały śpiewająco na zagadki dotyczące higieny jamy ustnej.
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W Sali Naszych najmłodszych Dzieciaczków następują cudowne zmiany. A wszystko to dzięki udziałowi naszego
Żłobka w Programie Partnerskim „Maluch” Urzędu Miasta
w Olecku. Dzięki temu programowi otrzymaliśmy dotację
na doposażenie sali. Praktycznie codziennie dostajemy nowe zabawki edukacyjne, meble, dekoracje, by nasza sala
była jeszcze piękniejsza i bardziej funkcjonalna, a Dzieci
miały warunki do optymalnego rozwoju. Maluszki są zachwycone. Tak bardzo, że nie chcą iść do domu, kiedy rodzice przychodzą je odbierać. Cieszymy się ogromnie i z
niecierpliwością oczekujemy nowych Podopiecznych.
Joanna Daniłowicz
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