W miesiącu grudniu, do małych Smykusiów zawitał Mikolaj. Maluszki były onieśmielone wizytą tak wspaniałego gościa, który podarował dzieciom prezenty. Odwiedziły nas
również dwa pieski, maluszki bardzo chętnie głaskały i
przytulały się do puszystych zwierzaków. Swoje drugie urodziny obchodził Krzysio.

Ploteczki misia i laleczki
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A.Pachutko

Wydarzenie miesiąca
Gazetkę opracowała-Ewa Kosińska
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Przedstawienie Jasełkowe

Przedstawienie Jasełkowe
Uroczystość Jasełek od wielu lat wpisana jest do kalendarza uroczy-

Konkurs „Smykowa choinka” miał na celu przybliżenie i zain-

stości organizowanych w naszym przedszkolu. W specjalnie przygoto-

teresowanie dzieci tradycjami Świąt Bożego Narodzenia. Każdy z

wanych przez rodziców kostiumach oraz w pięknej scenografii nawią-

uczestników miał za zadanie wykonać z własnych materiałów ozdobę

zującej do Betlejem, dzieci przedstawiły historię przyjścia na świat

choinkową, która musiała spełniać podstawowy warunek – dać się za-

Jezusa. Mali aktorzy wraz z rodzicami i społecznością przedszkola za-

wiesić na choince. Otrzymaliśmy 62 prace od przedszkoli i szkół.

śpiewały kolędy i pastorałki. Na zakończenie spotkania wszyscy złoży-

Komisja wyróżniła najciekawsze prace, a pozostałe nagrodziła pamiąt-

li sobie wzajemnie świąteczne życzenia.

kowymi dyplomami. Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwa-

K.Adamczyk

nie i spróbowali swoich sił w konkursie.
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A.Kropiwnicka

W miesiącu grudniu, przedszkolaków odwiedzili specjalni goście- psy
wraz ze swoimi opiekunkami. W czasie spotkania dzieci miały okazję
dowiedzieć się jaką rolę odgrywa pies w społeczeństwie. Uczyły się
jak bezpiecznie i odpowiedzialnie postępować z psem. Każdy mógł
pospacerować z pieskiem i dać mu ulubiony przysmak. Dzieci miały
okazję przełamać lęk przed czworonogami i pogłębić kontakt przez
podejście do psa i pogłaskanie. Zajęcia dostarczyły dzieciom wiele pozytywnej energii. Bardzo miło będziemy wspominać to spotkanie. A
wszystko to dzięki współpracy z rodzicami- mamą Wiktora i Mai z
grupy Sówki. Serdecznie dziękujemy.
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K.Chmielewska

We wtorek, 6 grudnia wszystkie dzieci z przedszkola z utęsknieniem
czekały na ważnego gościa- MIKOŁAJA. Od samego rana zaglądały
w okna i nadsłuchiwały dzwonka sań. Dzieci przygotowując się na
wizytę Św. Mikołaja, nauczyły się piosenek i długich wierszy. Mikołaj
obdarował wszystkie dzieci prezentami. W tym roku królowały książki
no i przede wszystkim słodycze. Spotkanie z Mikołajem minęło w bardzo miłej atmosferze. Mikołaj prosił, aby były grzeczne przez cały kolejny rok w domu i przedszkolu. Zdjęcia zrobione z Mikołajem, będą
wspaniałą pamiątką tego spotkania. A.Kropiwnicka

barwniki i dokładnie zmieszano wszystkie składniki, a po chwili można było kręcić lizaki. Spod rąk cukierników wychodziły przepiękne
kolorowe lizaki o różnych kształtach: choineczki, kwiatuszki i ślimaczki. Każde dziecko mogło zrobić własnego lizaka o dowolnym
kształcie, a najczęściej były to ślimaczki. Dzieci pięknie podziękowały paniom. Teraz małe smyki wiedzą, jaki proces musi przejść smakowity lizak by trafić do naszych uśmiechniętych buzi.
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J .Maj

W dniu 16.12.16 w naszym przedszkolu jak i w oddziale w Siejniku
dzieci z uśmiechami na twarzach przywitały panie z cukierni Ciuciu
Caffe z Ełku. Zaproszeni goście wprawdzie nie zdradzili nam receptury, która jest tajemnicą, ale procedura jest na tyle prosta, jak zapewniły
nas: „że nawet dziecko da radę". Gdy cukier był już dokładnie rozgrzany, warsztaty ruszyły pełną parą. Najpierw dodano aromat, następnie
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Jedną z tradycji Świąt Bożonarodzeniowych jest wysyłanie kartek
świątecznych do swoich bliskich. Grupy Jagódek i Biedroneczek przygotowały kartkę z życzeniami, na której błyszczała piękna bombka
wykonana z foli aluminiowej. Kolejnym zwyczajem jest ubieranie choinki i przygotowywanie dekoracji świątecznych. Grupy Krasnoludków
i Słoneczek, wykonały przepiękne ozdoby choinkowe, które przyozdobiły choinkę w sali. Grupa Sówek wraz z mamą Hani wykonała dekoracje świątecznie w formie 3D – aniołki i choineczki ozdabiane świecącym brokatem, cekinami i płatkami śniegu. A. Kropiwnicka

W ramach przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia i propagowania
kreatywnego działania na rzecz wzmacniania więzi i integracji, zaproponowałyśmy rodzicom i dzieciom wspólne pieczenie świątecznych ciasteczek. Ile było radości podczas wałkowania ciasta w grupach
Jgódek i Biedroneczek. Pomoc pani Kasi – mamy Oliwiera, przy wykrawaniu ciasta w różnych kształtach była niezastąpiona. W grupie
Sówek, dzieci piekły pierniczki. Po ostygnięciu smyki ze swoimi paniami dekorowały ciasteczka i pierniczki różnokolorowymi lukrami i
barwnymi posypkami. Przygotowanie ciasteczek i pierniczków bardzo
się dzieciom podobało, a w przedszkolu unosił się wspaniały aromat,
który

wprawiał

K.Adamczyk
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wszystkich

w

cudowny,

świąteczny

nastrój.

