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Gazetkę opracowała - 

Ewa Kosińska 

W dniu 4 grudnia nasze Smykusie odwiedził Mikołaj. Dzieci dosta-

ły upominki, które sprawiły im wiele radości. Mieliśmy okazję po 

raz drugi obejrzeć przedstawienie teatralne aktorów teatru Karuzela 

pt.: „Śniegowy Bałwanek i pierwsza gwiazdka”. Spektakl bardzo 

podobał się dzieciom i był dobrą okazją do kontaktu z zawodowy-

mi aktorami. Wychowanie przez teatr rozwija u dzieci umiejętność 

przeżywania, kształtuje wrażliwość estetyczną, postawy moralne i 

ogólną kulturę.                                                               A.Pachutko 

   

Ploteczki misia i laleczki  

Grudzień 2015 

Wydarzenie miesiąca 

Przedstawienie Jasełkowe 



„A„A„A   
   gdy zabłyśnie gwizdka w błę-gdy zabłyśnie gwizdka w błę-gdy zabłyśnie gwizdka w błę-

kitnej dalekości, będziemy z sobą dzielić kitnej dalekości, będziemy z sobą dzielić kitnej dalekości, będziemy z sobą dzielić 

opłatek, chleb miłości."opłatek, chleb miłości."opłatek, chleb miłości."   

    Jasełka to widowisko związane z narodzinami Jezusa Chrystusa w 

Betlejem, zgodnie z tradycją naszego przedszkola, zostało przygoto-

wane i zaprezentowane przez jedne z najstarszych grup. W tym roku 

zaszczyt ten przypadł dzieciom z grupy Słoneczek i Jagódek, które 

pod czujnym okiem swoich wychowawczyń – p. Kasi Chmielewskiej i 

p. Kasi Adamczyk., cierpliwie i wytrwale przygotowywały się do ode-

grania swoich ról. Zaproszonymi gośćmi był ks.prał. Marian Salomon, 

11  

Jednym obszarów podstawy programowej brzmi: Wychowanie przez 

sztukę- dziecko widzem i aktorem. W naszym przedszkolu dzieci biorą 

czynny udział w przygotowaniu przedstawień teatralnych, dzięki, któ-

rym przezwyciężają nieśmiałość i tremę, rozwijają komunikatywność 

jak również wzmacniają poczucie własnej wartości. Ulubionymi tea-

trzykami w ich wykonaniu są:,, Czerwony  Kapturek”, ,, Smok Wawel-

ski”, ,,Jaś i Małgosia”. W owych bajkach mają możliwość rozwijania 

twórczego myślenia, wyobraźni i kreatywności oraz interpretacji uczuć 

i emocji. Przedszkole umożliwia także na kontakt z teatrem na żywo. 

W miesiącu grudniu odwiedził nas po raz kolejny teatr Karuzela z 

przedstawieniem ,,Śniegowy bałwanek i pierwsza gwiazdka”. Star-

sze przedszkolaki były  w kinie GOK w Olecku  na przedstawieniu pt.: 

„Zaczarowany las”. Oba przedstawienia bardzo się podobały, były 

świetną okazją do żywego kontaktu z  zawodowymi aktorami  i do 

przeżyć emocjonalnych przeżywanych podczas przedstawień.   K.Ch.                       
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     Dnia 15.12.2015 r. w Starostwie Powiatowym w Olecku zostały 

wręczone nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów organizowa-

nych przez Powiat Olecki w ramach projektu „Program dla zdrowia, 

pogody ducha i długich lat życia mieszkańców powiatu oleckiego”. W 

Konkursie „Stop uzależnieniom, przemocy, dyskryminacj”,  I miejsce 

wygrała  Aleksandra Choromańska z grupy Krasnoludków, praca zo-

stała wykonana pod kierunkiem wychowawczyni- Ewy Kosińskiej.W 

konkursie „Poruszam się bezpiecznie po drodze”, III miejsce wygrała 

Lidia Leonarczyk z grupy Słoneczek, praca została wykonana pod kie-

runkiem wychowawczyni- Katarzyny Chmielewskiej.        E.Kosińska 

rodzice i dziadkowie dzieci. Przedstawienia były wyjątkowe. Mali 

aktorzy, we wspaniałych strojach prezentowali się doskonale. Do 

szopki przybyli trzej królowie, dzieci oraz pastuszkowie, które przy-

niosły małemu Jezuskowi dary. Sala wypełniona była aniołkami i pa-

stuszkami z grupy Krasnoludków, które śpiewały kolędy i wykonały 

układ taneczno-ruchowy pod kierunkiem wychowawczyni Ewy Ko-

sińskiej. Na koniec dzieci złożyły wszystkim zebranym życzenia Bo-

żonarodzeniowe.              E.Kosińska                                                                   
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   W dniu 22 grudnia odbyła się w naszym przedszkolu Wigilia. Świę-

ta 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, skła-

dania życzeń najbliższym, wspólnego kolędowania. Także u nas nastał  

 

dowolny produkt do dekoracji, a to kolorowe cukiereczki, a może tak 

polukrować słodkim lukrem..? Praca dzieci była trudna, ale przyniosła 

oczekiwane efekty, ponieważ pieczenie pierniczków sprawiło naj-

młodszym wielką radość, a jednocześnie dzieci poznały tradycje Świąt 

Bożego Narodzenia. Takie zajęcia bardzo podobają się dzieciom. Ra-

dość, zabawa i pewność siebie, jakie im towarzyszą rozbudzają praw-

dziwy żar poznawczy.                                                         E.Kosińska 



   Wielkie pieczenie pierniczków świątecznych urządziła sobie grupa 

Krasnoludków i Słoneczek. Czyż to nie wspaniale w przedszkolu zaba-

wić się w prawdziwego cukiernika? Jeszcze trzeba umyć ręce i już 

można wyrabiać wspólnie z paniami ciasto, potem wycinać świąteczne 

figurki. Tak przygotowane pierniczki trzeba oddać do pieczenia, a po-

tem? Dekoracja. To dopiero fajna zabawa. Każdy może wybrać sobie 
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cudowny dla wszystkich czas – Boże Narodzenie. Wspaniałym mo-

mentem było dzielenie się opłatkiem i składanie świątecznych życzeń. 

Dzieci smakowały barszczyk, rybę i inne smakołyki. Takie podniosłe 

chwile nie tylko utrwalają dzieciom znajomość tradycji i zwyczajów 

świątecznych, lecz również, co najważniejsze wzmacniają bliskie i ser-

deczne relacje.                                                                      E.Kosińska 
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 Święty Mikołaj lubi odwiedzać dzieci w każdym miejscu na 

całym świecie. W dniu 7 grudnia z workiem pełnym prezen-

tów przyjechał również  do naszego przedszkola i do oddzia-

łu na Siejniku. Dzieci były bardzo szczęśliwe. Była wspólna 
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zabawa i taniec, dzieci zaprezentowały wiersze, piosenki. 

Następnie Mikołaj rozdał dzieciom prezenty. Obiecał, że 

wróci za rok i życzył wszystkim zdrowych i wesołych Świąt 

Bożego Narodzenia.                                                     J.Maj 


