1. RAZ NA LUDOWO – tradycyjna impreza Smyka na placu starej
targowicy 21 maja 2013, godz.9.30.
Zapraszamy rodziny przedszkolaków do udziału w zabawie.
2. Święto Mamy i Taty – uroczystość przedszkolna w grupach
Smykusie - 24.05.2013, godz.15.30
Krasnoludki - 27.05.2013, godz.15.30
Stokrotki - 24.05.2013, godz.15.30
3. Olimpiada Milusińskich na Stadionie Miejskim w Olecku25.05.2013
4. Multimedialna lekcja filmowa dla starszych przedszkolaków
w oleckim kinie- 29.05.2013, godz.12.30, bilet -17 zł, już można wpłacać do wychowawców. Ilość miejsc ograniczona.
5. Dzień Dziecka- piknik rodzinny w Dunajówce- 01.06.2013,
godz.10.30
6. Dni Otwarte w Smyku- zapraszamy „nowe” dzieci z rodzicami
18-20.06.2013 w godz. 9.30-11.30
7. Konferencja dla rodziców, dziadków i opiekunów naszych dzieci z
udziałem specjalistów ds. żywienia- 19.06.2013, godz. 16.30
8. Uroczysty koniec roku szkolnego w Smyku – 28.06.2013

Ploteczki misia i laleczki
Kwiecień 2013

W planach mamy jeszcze wycieczki bliższe i dalsze, o których
poinformujemy na bieżąco.
Informacje szczegółowe o uroczystościach
u wychowawców
i dyrektora.

WYDARZENIE MIESIĄCA
GAZETKĘ OPRACOWAŁA:
ANNA BURACZEWSKA
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DZIEŃ ZIEMI

Co roku 22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Celem
tego święta jest popularyzacja ekologii oraz uświadamianie
dzieciom
zagrożeń związanych z rozwojem przemysłu.
Tegoroczny Dzień Ziemi zorganizowano pod hasłem "Chroń
przyrodę, oszczędzaj wodę”.
Przedszkolaki wraz z rodzicami spotkali sie pod przedszkolem
o godz. 10, by wyjść na ulice Olecka. W trakcie przemarszu
przez miasto rozbrzmiewały piosenki wiosenne i ekologiczne
hasła, a słońce, które tego dnia mocno świeciło, opalało nam
twarze i dłonie. Spacer z wiosennymi kwiatami wykonanymi
przez przedszkolaków był nie lada atrakcją dla najmłodszych
uczestników happeningu. Wszystkie kwiaty przedszkolaki rozdały spotkanym mieszkańcom Olecka.
Katarzyna Chmielewska

Krystian
Blondynek o spokojnym usposobieniu, recytujący najdłuższe
wiersze, można na nim polegać w
każdej sytuacji.

Pierwszy i drugi tydzień kwietnia grupa krasnoludki poznawała wybrane kraje , między innymi kraje Unii Europejskiej" . Dzieci poznały naszą piękną ojczyznę- Polskę. Zostały zapoznane z flagą, godłem, stolicą. Nauczyły się fragmentu piosenki o naszej słynnej rzece Wiśle:,, Płynie Wisła płynie….”. Był to bardzo ważny tydzień, ponieważ
jest to kraj, w którym mieszkamy i żyjemy. Niektóre zabytki nie były
dzieciom obce, szczególnie te w Warszawie. Zachwycone zabytkami i
miejscami naszego miasta Olecko postanowiły zabawić się w małych
budowniczych. Z pomysłów i wspólnej pracy grupowej powstało piękne miasto z klocków i innych zabawek.
W drugim tygodniu podróżowaliśmy po Grecji, Francji , a we Włoszech zamieniliśmy się w sportowców na olimpiadzie, jak również
w kreatorów mody w Paryżu. Najwięcej radości przyniosła zabawa w
kucharzy, dzieci zmierzyły się z prawdziwą pizzą i całkiem dobrze im
poszło. Gościliśmy tego dnia w naszej grupie starszaków, którzy potarkowali ser i pokroili kiełbaskę. Nasze maluchy posypywały serem ciasto zagniecione przez p. Kasię i smarowały sosem przygotowanym
przez p. Anię. Tydzień został zakończony popołudniowa herbatką u
królowej Elżbiety II w Wielkiej Brytanii.
Katarzyna Chmielewska

2

11

Nikola G.
Cichutka myszka, ciągnąca za
sobą sznureczek koleżanek, przewodnicząca każdej zabawie.

Daniel
Pierwszy tancerz w grupie, kochający instrumenty muzyczne, uwielbia występy, znający wszystkie
literki.

Patryk
Mały podróżnik na razie z palcem
po mapie, koleżeński, wspaniały
pływak na basenie.

Nikola M.
Dziewczynka odważna, prawdziwa, koleżeńska o niesamowitym
głosie.
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W naszym Przedszkolu szczególną wagę przywiązujemy do
prozdrowotnych i ekologicznych nawyków. Dlatego też, między innymi jesteśmy uczestnikami Programów edukacyjnych, takich, jak:
„Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „5 porcji warzyw” czy „Mamo Tato
wolę wodę”.
5 kwietnia był dla wszystkich Przedszkolaków dniem wyjątkowym,
gdyż tak wyjątkowe warzywo obchodziło swoje Święto – MARCHEWKA…
Tak, tak… Marchewka to wspaniała jarzyna. Ma mało kalorii i dużo
minerałów.
To najpopularniejsze warzywo na świecie pochodzi najprawdopodobniej z Chin. Jak się dostało do Europy? Podobno wiatr rozsiał jej nasiona. Obecnie znamy ponad 60 rodzajów marchwi jadalnej. Najczęściej
w naszym jadłospisie gości amsterdamka oraz karota.
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Niezależnie od tego, jak jemy marchewkę - surową, duszoną czy gotowaną - dostarcza ona organizmowi wielu niezbędnych składników odżywczych oraz witamin, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Dziś nasze Przedszkolaki miały drugie zajęcia w ramach programu
„Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Dominującym kolorem w tym dniu
był oczywiście kolor POMARAŃCZOWY. Wszyscy wesoło bawiliśmy się, wspólnie rozwiązywaliśmy zagadki, piliśmy sok, chrupaliśmy marchewkę. Dzieci wykonywały także pracę plastyczną. Nie zabrakło także licznych konkursów i rozmów, które pokazały, jak wiele
dzieci wiedzą na temat wartości odżywczych tego warzywa oraz wykorzystania jego w życiu codziennym. Dzień ten poszerzył wiedzę
dzieci na temat korzyści płynących ze spożywania warzyw i owoców
oraz rozwinął umiejętności współdziałania w zespole.
To z pewnością nie pierwsze i nie ostatnie tak Zdrowe Święto w naszym Przedszkolu.
Joanna Daniłowicz
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26 kwietnia grupa 5-latków udała się wraz z wychowawcami do Stacji
Uzdatniania Wody w Olecku, podlegającą pod Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Dzieci dowiedziały się w prosty sposób jaką
drogę pokonuje woda zanim trafi do ich domów, do czego służy napowietrzania, ile wody potrzebują dziennie Oleczczanie. Punktem kulminacyjnym było zwiedzanie obiektu. Dzieci mogły zobaczyć urządzenia
i zapoznać się z ich funkcjonowaniem, wszędzie można było zajrzeć i
wszystkiego dotknąć. O tych wszystkich ciekawostkach opowiedział
nam prezes inż. Stefan Chrzanowski, który przyjął nas bardzo serdecznie. Dowiedzieliśmy się również, że woda w naszych kranach w
Olecku nadaje się do picia.
Ewa Kosińska
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18 kwietnia nasze przedszkolaki: Sebastian Jaworowski i Antosia Słyszewska
pojechały do Przedszkola Samorządowego w Wieliczkach, by wziąć udział w
VIII konkursie powiatowym pt. „Optymistyczne wiersze”. W konkursie
wzięło udział 20 uczestników z Babek Oleckich, Wieliczek, Olecka , Stożnego i Judzik. Wszystkie przedszkolaki pięknie recytowały wiersze, a komisja
miała trudny orzech do zgryzienia.
Nasze przedszkolaki otrzymały dyplomy oraz bogate i ciekawe nagrody, z którymi dumne wracały do przedszkola. Koledzy i koleżanki przywitali je z wielkim entuzjazmem i wszyscy cieszyli się ze zdobycia przez Sebastiana III miejsca. Chociaż nie miejsca są tu najważniejsze, a sam udział
w konkursie jest już wielką nagrodą i wyróżnieniem. Dziękujemy za włożoną pracę przedszkolaków. Gratulujemy!!!
Katarzyna Chmielewska

"Optymistyczna piosenka" to kon-

W kwietniu grupa 5-latków zrealizowała po raz trzeci zajęcia pt.: „Jak
się czuję, kiedy ludzie palą papierosy?” Celem głównym zajęć było
zwiększenie wiedzy dotyczącej szkodliwości dymu papierosowego. Dzieci zapoznały się z maskotką programu dinozaurem Dinkiem i nauczyły się
piosenki. Program jest realizowany z „Krajowego programu edukacyjnego dla dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów pt.:
„Czyste powietrze wokół nas”, który jest jednym z narzędzi służących
do realizacji celów Narodowego Programu Zdrowia w zakresie ochrony
zdrowia oraz rozwoju dzieci przed narażeniem na dym tytoniowy.
Ewa Kosińska

Zbędne, zużyte lub zepsute urządzenia elektryczne i elektroniczne, które często zajmują miejsce w naszych garażach, piwnicach i strychach
warto zawieźć do Stacji Przeładunkowej za wiaduktem przy szosie na
Wieliczki, gdzie znajduje się Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów. Tu można zostawić za darmo elektrośmieci. Zadanie polega na
dostarczeniu do przedszkola karty odpadu. 10 kg elektrośmieci to 1 zielony punkt dla rodziny. Konkurs trwa do końca maja. Na aktywne rodziny czekają wyjątkowo atrakcyjne i rodzinne nagrody.
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kurs piosenki przedszkolnej, który
po raz piąty zorganizowało Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku. Impreza odbyła się
w sali kina "Mazur". Na scenie
zaprezentowało się 31 solistów.
W konkursie wzięły udział dzieci
z Przedszkola Samorządowego w
Wieliczkach, Przedszkola
"Smyk", Przedszkola
"Jedyneczka", Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr
4, Szkoły Podstawowej w Gąskach oraz Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku.
Jury w składzie Radosław Skrodzki Małgorzata Łazarska i Elżbieta Giglewicz. Z naszego przedszkola w konkursie wzięły udział dwie dziewczynki
Zuzanna Źukowska i Karolina Kiriaka z grupy 5-latków. Serdecznie gratulujemy dziewczynkom za udział w konkursie, który wymagał żmudnych prób i
dużej odwagi w występie na scenie.
Ewa Kosińska
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Zuzia Żukowska z grupy 5-latków zdobyła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. Zabytki mojego miasta zorganizowany w ramach obchodów 68 rocznicy Walk o Kołobrzeg i Zaślubin Polski z Morzem w marcu 1945r. organizowany przez Przedszkole
Miejskie nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Zuzia wykonała
techniką wydzieranki kolorowej Pomnik Ofiar I wojny światowej w
Olecku. Celem konkursu było rozwijanie inwencji twórczej dzieci poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych,
zapoznanie i zainteresowanie
dzieci zabytkami własnego
miasta oraz prezentacja uzdolnionych plastycznie dzieci i
promocja miasta Kołobrzeg w
Polsce. W konkursie brały
udział dzieci 5-6-letnie z całego kraju, zgłoszono 245 prac.
Komisja wzięła pod uwagę
walory artystyczne, pomysłowość, oryginalność i samodzielność wykonania prac
przez dzieci. Gratulujemy Zuzi zwycięstwa.
Ewa Kosińska

10 kwietnia niewielka grupa Smyków pojechała do Ełckiego Centrum Kultury, gdzie wspaniałe widowisko zapewnił nam TEATR LALKI i AKTORA z
ŁOMŻY ze sztuką PINOKIO. Kameralna wycieczka pozostawiła na długo
niezapomniane wrażenia. Niezwykła gra aktorska, cudowna muzyka i wielka
scena wprowadziły dzieci w magiczny świat prawdziwego teatru. Dziękujemy Pani Joasi Grześ, pani Kasi Daniłowicz oraz panu Pawłowi
Słyszewskiemu za pomoc w organizacji dojazdu do Ełku.
Ewa Borzeńska

NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA URODZINOWE KWIETNIOWYM SOLENIZANTOM:
MATEUSZOWI DZIKIEWICZOWI
KRYSTIANOWI SKARŻYŃSKIEMU
PAULINIE KRAJEWSKIEJ
PAWŁOWI KROPIWNICKIEMY
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