W dniu 5 grudnia nasze maluszki odwiedził Święty Mikołaj. Przyniósł im drobne upominki. Dzieci przyglądały się z zaciekawieniem nowej postaci. Tylko niektóre z nich miały odwagę podejść i dać się sfotografować z Mikołajem. Ponadto 22 grudnia odbyła się Wigilia. Rodzice
Smykusiów przygotowali wspaniałe wigilijne potrawy, które smakowały wyśmienicie. Wigilijne spotkanie było okazją do wspólnych rozmów
i słuchania kolęd i pastorałek.

Gazetkę opracowała
Ewa Kosińska
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A.Pachutko

-Wydarzenie miesiącaWigilia w przedszkolu

„Dawno, dawno temu przed wiekami urodził się w stajni Jezus mały…”, te słowa zapoczątkowały inscenizację jasełkową w przedszkolu w Olecku. Uroczystość jasełek od wielu lat wpisana jest do
kalendarza uroczystości organizowanych w placówce.
Spektakl wykonały dzieci 3,4 i 5- letnie z grupy Słoneczek i Krasnoludków, pod kierunkiem Ewy Kosińskiej. Występ obejrzeli zaproszeni goście oraz cała społeczność przedszkolna. Piękna scenografia
wprowadziła zgromadzoną publiczność w świąteczny nastrój. Za
sprawą naszych małych aktorów na chwilę wszyscy przenieśliśmy się
do Betlejem.
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Tradycją Świąt jest wysłanie życzeń bożonarodzeniowych, kartek
do naszych najbliższych. Aby podtrzymać tę tradycję uczymy nasze
przedszkolaki, że warto wysłać życzenia tradycyjną pocztą. Nakleić
znaczek i wrzucić do skrzynki pocztowej to wielka przyjemność. Tak
tez zrobiły Jagódki z Siejnika, napisały i wysłały przepiękną kartkę
świąteczną do przedszkola w Olecku.

K.Adamczyk
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Nasze przedszkole wzięło udział w konkursie "Jesienne oblicza
przyrody", zorganizowane przez Centrum Edukacji Ekologicznej w
Ełku. Konkurs miał na celu zainteresowanie uczestników pięknem
jesiennej przyrody i jej osobliwymi walorami. Mimo iż przyroda
przygotowywała się do spoczynku, to trwały barwne spektakle ptaków, owadów i roślin, dlatego zdjęcia oraz prace plastyczne mogły
obrazować otaczającą florę i faunę. Napłynęło ponad 600 prac plastycznych i fotografii. Wszystkie nadesłane prace zostały umieszczone na wystawie w CEE w sali nr 2. Wyróżnienie otrzymała Karolina
Niedziejko z grupy Krasnoludków.

E.Kosińska
Całość przedstawienia pokazująca scenki z życia nowo narodzonego

serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów...

dzieciątka, pasterzy, mędrców, dzieci oraz aniołów przeplatana była
kolędami i pastorałkami. Mali aktorzy z dużym przejęciem i poświęceniem wiernie odgrywali swoje role we wspaniałych strojach przygotowanych przez rodziców. Po wspólnym odśpiewaniu pastorałki „Świeć
gwiazdeczko świeć” przez aktorów, Proboszcz parafii pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Olecku ks. prał. Marian Salamon

i pani dyrektor złożyli

życzenia - zdrowych i radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz
wszystkiego dobrego w Nowym Roku.
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We wtorek 23 grudnia odbyła się w przedszkolu Wigilia. Święta
Bożego Narodzenia kryją w sobie niepowtarzalną magię: radość i niecierpliwe oczekiwanie na pierwszą wigilijną gwiazdkę. Dla wielu jest
to czas spotkań w rodzinnym gronie, dzielenia się opłatkiem, składania życzeń najbliższym, wspólnego kolędowania. Także u nas nastał
cudowny dla wszystkich czas – Boże Narodzenie. Wspaniałym momentem było dzielenie się opłatkiem i składanie świątecznych życzeń.
Dzieci smakowały barszczyk, pierogi z kapustą i grzybami i inne sma-

Młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku rozpoczęła teatralną trasę objazdową
po przedszkolach i podstawówkach oleckich z przedstawieniem „Humba, bumba, Bang!”. Młodzież odwiedziła również naszą placówkę. Dzieci odebrały przedstawienie wyjątkowo entuzjastycznie. Przedstawienie wg. tekstu Izabeli Degórskiej opowiada o zwierzętach z dżungli, które nie są zadowolone ze swojego wyglądu. Nowe doświadczenia uczą je
akceptacji i tolerancji siebie i innych.
K.Adamczyk

kołyki. Takie podniosłe chwile nie tylko utrwalają dzieciom znajomość tradycji i zwyczajów świątecznych, lecz również, co najważniejsze wzmacniają bliskie i serdeczne relacje.
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Najmilszy i najbardziej oczekiwany w całym roku gość, czyli ŚWIĘTY MIKOŁAJ odwiedził najgrzeczniejsze w mieście przedszkolaki.
Ukochany przez wszystkie dzieci Święty, zastał przedszkole pięknie
udekorowane, a dzieci wystrojone w mikołajkowe stroje i czapeczki.
Przedszkolaki bardzo miło spędziły czas w oczekiwaniu na Świętego
Mikołaja, czynnie uczestnicząc w ubieraniu choinki i zabawach muzyczno-ruchowych. Smyki długo wspominały ten dzień, dzieliły się
wrażeniami, ponownie oglądały prezenty, zerkały przez okno z nadzieją, że jeszcze raz zobaczą naszego gościa i pomachają mu na pożegnanie.

K.Adamczyk
Tradycją stały się przedświąteczne spotkania wigilijne w gronie dzieci, ich rodziców i pracowników w Smyku na Siejniku. W tym roku do
wigilijnego stołu społeczność przedszkola zasiadła 22 grudnia. Przedszkolaki wprowadziły zebranych w bożonarodzeniowy nastrój występem jasełkowym, pod kierunkiem nauczycielki Katarzyny Adamczyk.
Piękne stroje, wzruszające kolędy, skoczne tańce tworzyły niepowtarzalne widowisko. Jak na wigilijny wieczór przystało uczestnicy przełamali się opłatkiem, składając sobie życzenia, zaśpiewali kolędę przy
blaskach świec oraz mieli okazję skosztować tradycyjnych wigilijnych
potraw .
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Kuchcikowa Środa

Dzień Kreatywnej
Zabawy
W miesiącu grudniu małe Smyki nie miały czasu się nudzić. Na-

Rytuał, podczas którego pieczemy pierniki to świetny bożonarodzeniowy

uczycielki dostarczyły dzieciom garść zabaw o tematyce mikołajko-

zwyczaj, który warto kultywować. Nic bardziej nie spaja rodziny i nie anga-

wo-świątecznej. Chodzi tu o radość ze wspólnego działania, zwłasz-

żuje dzieci, odciągając je od psot, niż pieczenie pierników. No i żadne inne

cza, że święta są czasem szczególnym, kiedy wyjątkowo bardziej niż
zwykle zwracamy uwagę na rodzinne więzi i radość z przebywania w
towarzystwie bliskich nam osób. Zabawy te wykorzystaliśmy w przedszkolnych Jasełkach z rodzicami i spotkaniu Mikołajkowym oraz w

ciastka nie roztaczają takiego zapachu Świąt. Grupa Jagódek z Siejnika
oraz Smyki z Olecka razem ze swoimi nauczycielkami piekły pierniki. Dzieci
z dużym zaangażowaniem przystąpiły do roli cukierników. Każdy z nich
przyniósł z domu co mógł aby uczestniczyć w corocznych wypiekach.
Ugniatanie ciasta, wałkowanie, wykrawanie form no i w końcu dekoracja

oczekiwaniu na święta. Dzieci przygotowywały własnoręczne listy do

pierników nie miała końca. Degustacja swoich i koleżeńskich wypieków

Mikołaja, serduszka na Jasełka, ozdoby na choinkę przedszkolną jak i do

również była ogromną zabawą.

własnych domów.
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