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    W Wielki Piątek nasze Smyki miały okazję spotkać się z niezwy-

kłym gościem - wielkanocnym zajączkiem w Dunajówce w gospodar-

stwie agroturystycznym, który przygotował dla naszych przedszkola-

ków specjalne zadania do wykonania. Przedszkolaki z wielką chęcią i 

zaangażowaniem wykonywały wszystkie etapy wielkanocnych pod-

chodów (zbieranie pisanek, zrywanie trawy dla kur czy naśladowanie 

odgłosów wydawanych przez zwierzęta gospodarskie). W nagrodę za 

wszystkie zagadki rozwiązane prawidłowo odwiedził nas zajączek 

wielkanocny z prezentami. 
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Najlepsze życzenia urodzinowe: 
 

KACPROWI BARSZCZEWSKIEMU 

i 

PAWŁOWI KROPIWNICKIEMU 

 

STO LAT!!! 
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   Na placu w centrum Olecka odbył się I Olecki Jarmark Wielkanocny. 

Odwiedzający jarmark mogli zakupić m.in. stroiki świąteczne, rękodzielni-

cze wyroby ceramiczne, drewniane i papierowe, a także ręcznie wykonaną 

biżuterię. Było też tradycyjne pieczywo, wędliny, ryby wędzone oraz wiel-

kanocne przysmaki. Imprezie towarzyszyły występy artystyczne zespołów: 

Oleckie Echo, Świętowiacy, Prząśniczki i Jarka, spektakl grupy teatralnej 

„Za Kurtyną”, a także grup z oleckich przedszkoli. Naszą placówkę repre-

zentowała grupa „Zerówki”, która zaśpiewała i zatańczyła dwa utwory  

pt.: „Miała baba koguta” i „Wielkanocny zajączek”. Była też loteria wiel-

kanocna oraz konkurs dla najmłodszych na najpiękniejszą pisankę wielka-

nocną.                                                                                          E.Kosińska 
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    Kolejną atrakcją piątkowego spotkania były gry i zabawy: z koloro-

wą chustą animacyjną, zawody z zbieraniu jajek do koszyka czy zaję-

cze skoki na piłce. Dzieci miały także możliwość zabaw swobodnych 

na świeżym powietrzu: budowanie zamków w piaskownicy, zabaw na 

zjeżdżalni czy huśtawce.  

     Zabawa była wyśmienita, a po powrocie do przedszkola na smyki 

czekała jeszcze jedna niespodzianka. Odwiedziła nas p. Zosia (babcia 

naszej Tosi z Zerówki), która pokazała, w jaki sposób powstają kolo-

rowe pisanki. Powstały prawdziwe dzieła sztuki.                                    

                                                                                    A.Buraczewska 
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    „Czekoladowy makaron wcale nie jest słodki”- stwierdziły dzieci z 

Zerówki, zajadając się kolejnym kulinarnym przysmakiem, wykona-

nym samodzielnie w przedszkolu. Dzieci ugniatały ciasto, rozwałko-

wywały go, kroiły na paski i kwadraty, z których lepiły kokardki. 

Można podawać go z miodem i bakaliami, świeżymi owocami oraz z 

gałką lodów owocowych. Grupa Krasnoludków zrobiła wiosenne zdro-

we kanapki z jajka, ogórka, papryki,  szczypiorku i sera.                                                                  

                                                                                            E .Kosińska 
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  Już od rana było widać, że nie jest to zwyczajny dzień. 

Dzieci i nauczycielki przybyły do przedszkola ubrane w 

stroje o pomarańczowym kolorze. Na  zajęciach dzieci po-

znały krótką historię pochodzenia marchewki oraz jej wa-

lory odżywcze. Kolejną atrakcją tego wyjątkowego dnia 

był czynny udział wychowanków w różnych konkursach, 

zabawach ruchowych związanych z marchewką. Nie zabra-

kło również chwili na schrupanie wyśmienitych marche-

wek. Wszyscy otrzymali również pamiątkowe medale – 

marchewki. Był to dzień niezwykle radosny, zdrowy i po-

marańczowy. Po takiej dawce witamin na pewno wszystkie 

przedszkolaki będą zdrowe i uśmiechnięte.      E.Kosińska                                                       
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     Już po raz dziewiąty Przedszkole Samorządowe w Wie-

liczkach zorganizowało powiatowy konkurs recytatorski dla 

dzieci z przedszkoli i klas zerowych szkół podstawowych. 

W tym roku pod hasłem „Cztery pory roku”. W konkursie 

wzięło udział 23 uczestników z 12 placówek. Zmagania 

dzieci oceniało jury pod przewodnictwem Barbary Masłow-

skiej. Naszą placówkę reprezentował Bartosz Gierak z Ze-

rówki, który otrzymał wyróżnienie. Wszystkie dzieci otrzy-

mały drobne upominki i pamiątkowe dyplomy.                                            

                                                                           E.Kosińska                                                                                   
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    Pod takim hasłem ruszyła tegoroczna akcja Sprzątania świata – Polska. 

Nasze przedszkole również włączyło się do akcji, by od najmłodszych lat 

uczyć zasad dbania o środowisko w czasie wypoczynku i na urlopie. Dzieci 

bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach poznając skutki pozostawiania 

śmieci w lesie, w górach i nad morzem. Teraz już najmłodsze smyki potrafią 

odróżnić środowisko zdrowe od zanieczyszczonego oraz zachowania ludzi 

właściwe od nagannych w kontaktach z przyrodą. Starszaki wyposażone w 

rękawiczki ochronne oraz worki foliowe zabrały się do sprzątania nowego  

placu zabaw. Po poziomie zaangażowania widać było, że wzięły sobie tę lek-

cję do serca a także, że troska o czystość w pobliżu przedszkola sprawiła im 

wiele radości.                                                                               E. Kosińska                                                                                                 
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   To konkurs piosenki przedszkolnej, który zorganizowało 

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku. Na sce-

nie zaprezentowało się 28 solistów. W konkursie wzięły 

udział dzieci z: Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w 

Olecku, Przedszkola Samorządowego w Wieliczkach, Ko-

walach Oleckich, Świętajnie, Przedszkola Niepubliczne: 

„Smyk", „Jedyneczka", „Bajka", Szkoły Podstawowej nr 3, 

nr 4 w Olecku oraz Szkoły Podstawowej w Gąskach i Zespo-

łu Szkół w Judzikach.  
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Dzieci podzielone zostały na dwie grupy wiekowe. Jako pierwsze na 

scenie wystąpiły dzieci 3-4 letnie. Po nich swoje umiejętności zapre-

zentowały dzieci 5-6 letnie. Jury w składzie Zofia Kardel – Kłoszew-

ska, Jadwiga Malinowska i Elżbieta Giglewicz wysłuchało z uwagą 

wszystkich występów. Nasze przedszkole reprezentowało dwoje dzie-

ci: Lidia Grześ, która zdobyła II miejsce w kategorii dzieci 3-4 letnich 

i Filip Daniłowicz reprezentujący grupę starszą, który zdobył wyróż-

nienie. Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy  uczestnictwa, a zwycięz-

cy upominki.  

                                                                                           E.Kosińska 


