Nasze „ Smykusie” rosną, a wraz z wiekiem opanowują coraz więcej umiejętności. Bardzo lubią zabawy paluszkowe, „masażyki”,
wszelkie zabawy muzyczno-ruchowe i tańce. Dzieci w tym wieku
rejestrują i uczą się wielu słów, tudzież piosenek i krótkich wierszyków. Niektóre z naszych maluszków potrafią już zapamiętać krótkie
teksty. Prezentacja sprawia im wiele radości. W miesiącu kwietniu
dwoje dzieci obchodziło swoje drugie urodziny.A.Pachutko,
B.Zajkowska

Gazetkę opracowała
Ewa Kosińska
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Ploteczki misia i laleczki

Kwiecień 2015

Wyarzenie miesiąca

Zabawy z wielkanocnym
zajączkiem

Przed Świętami Wielkanocnymi w przedszkolu zostały zorganizowane dla dzieci wesołe zabawy i konkursy z zającem. Panie nauczycielki przybliżyły dzieciom najważniejsze cechy zająca jak wygląd,
tryb i miejsce życia. Były zabawy przy muzyce oraz mnóstwo zabaw
ruchowych. Na koniec spotkania miały okazję przyjrzeć się z bliska
prawdziwemu królikowi, który dostarczył dzieciom wiele emocji.
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“Zabawa to najlepszy sposób na naukę” - Jagódki degustowały
mleczne produkty zdobywając w nagrodę medal mlecznego łasucha.
Głównym celem tych zajęć było uświadomienie, wdrożenie i zachęcenie dzieci do picia mleka i spożywania przetworów mlecznych. W
trakcie degustacji rozmawiałyśmy z dziećmi o wartościach odżywczych znajdujących się w tych produktach i ich wpływ na nasz rozwój. Przedszkolaki z zapałem próbowały przetworów mlecznych takich jak: ser żółty, twaróg, ser feta, serek topiony, ser mozzarella.
Grupy Krasnoludków i Słoneczek z pomocą rodziców komponowały
ze zdrowych produktów kolorowe kanapki. Można śmiało powiedzieć, że zadanie dzieci wykonały doskonale. Pamiętać należy, że
najlepiej smakują kanapki wykonane własnoręcznie. I ta maksyma
sprawdziła się tu doskonale, gdyż wszystkie przygotowane przez
dzieci kanapki zostały zjedzone z wielkim apetytem. K.Adamczyk
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Pojemnik po jogurcie, rolka po papierze toaletowym czy stara gazeta– pozornie zbędne rzeczy, których staramy się unikać. Jednak te
niepotrzebne materiały mogą stać się najcenniejszymi skarbami za
pomocą odrobiny pracy i wyobraźni. Grupa Krasnoludków stworzyła wyjątkowe przedmioty z artykułów codziennego użytku, które
rozwijają wyobraźnię, uczą kreatywnego myślenia oraz inspirują do
proekologicznych zachowań. To idealna, kreatywna forma poznawania otaczającego świata i zdobywania niezbędnych umiejętności.
Grupa Słoneczek rozpoznawała, nazywała i liczyła figury geometryczne: koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt. Dzieci potrafią nazwać
owe figury w języku angielskim. Powstały dwie prace plastyczne:
kolorowe świnki z kół i trójkątów oraz dowolna praca z różnych figur, pobudzająca wyobraźnię i kreatywność. E.Kosińska

Dla grupy Jagódek był to również dzień pełen wrażeń i niespodzianek. Dzieci poznały technikę malowania jajek woskiem, dekorowały
wielkanocne ciasteczka, pomagały paniom w robieniu wielkanocnych
stroików, a na zajęciach z języka angielskiego razem z panią Asią,
szukały wielkanocnych zajączków.
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K.Adamczyk
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Wiktoria Milewska i Gracjan Murawski. Po nich swoje umiejętności zaprezentowały dzieci 5-6 letnie. Jury w składzie Radosław
Skrodzki (przewodniczący), Elżbieta Giglewicz i Agata Bagan wysłuchało z uwagą wszystkich występów. Wszystkie dzieci otrzymały dyGrupa Krasnoludków w dniu 22.04 pojechała do Ełku na spektakl
„Czerwony Kapturek” przygotowany przez aktorów z Teatru Lalki i
Aktora w Łomży na podstawie bajki Jana Brzechwy w reżyserii Jarosława Antoniuka. „Czerwony Kapturek" to niezwykle kolorowy, wesoły, żywiołowy, roztańczony i rozśpiewany spektakl nie tylko dla
dzieci. Przedstawienie zrealizowane jest w konwencji teatru przedmiotu, gdzie lalki tworzone są w trakcie gry z różnych elementów codziennego użytku. Łomżyński „Czerwony Kapturek" niesie za sobą

plomy uczestnictwa, a zwycięzcy upominki.

Ewa Kosińska

W dniu 21.03 odbyło się zebranie z rodzicami. Na zebranie przybyło
dwóch gości, oligofrenopedagog, pani Magda Czerwińska i neurologopeda, pani Katarzyna Kosińska. W ramach pedagogizacji rodziców panie przybliżyły nam zagadnienie dotyczące spektrum autyzmu i Zespołu Aspergera. Po prezentacji zagadnienia odbyly się spotkania w grupach, gdzie rodzice zapoznali się z obserwacjami i diagnozami swoich
dzieci. Wychowawczynie poinformowały rodziców o zbilżających się
wydarzeniach w naszym przedszkolu.
K.Chmielewska
4
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„Tęczowe Nutki” to konkurs piosenki przedszkolnej, który już po

wielką metaforę. Opowiada o drodze dziecka ku dorosłości. Po obejrzeniu spektaklu dzieci dzieliły się swoimi wrażeniami między sobą,
rozmawiały o poszczególnych postaciach, i o tym kto podobał im się
najbardziej. Bardzo wartościowy okazał się też kontakt dzieci z
„prawdziwymi” aktorami. Spotkanie z teatrem było bardzo owocne
dla dzieci i być może stanie się dla nich inspiracją w życiu.
Ewa Kosińska

raz siódmy zorganizowało Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi
w Olecku. Na scenie zaprezentowało się 28 solistów z 10 placówek.
Dzieci podzielone zostały na dwie grupy wiekowe. Jako pierwsze na
scenie wystąpiły dzieci 3-4 letnie. Naszymi reprezentantami była
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Już po raz dziesiąty Przedszkole Samorządowe w Wieliczkach zorganizowało powiatowy konkurs recytatorski dla dzieci z przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych. W tym roku pod hasłem „Dajcie dzieciom słońce”. W konkursie wzięło udział 20 uczestników z 10 placówek. Zmagania dzieci z Olecka, Judzik, Babek Oleckich i Wieliczek oceniało jury pod przewodnictwem Elżbiety Domasik. Pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Nalewajko (Przedszkole Samorządowe w Wieliczkach). Drugie miejsce ex aequo zajęli Maja
Dziubińska (Zespół Szkół w Olecku) i Filip Wrzesiński (SP 3 w Olecku).
Nie przyznano trzeciego miejsca. Komisja przyznała także sześć wyróżnień. Otrzymali je: Igor Milewski (Zespół Szkół w Olecku), Karolina Niedziejko ( Przedszkole „Smyk” w Olecku), Kalina Rękawek
(SP 1 w Olecku), Magdalena Sieniawska ( SP 3 w Olecku), Marianna
Wasilewska (Przedszkole „Smyk” w Olecku) i Konrad Dobrzyń
(Zespół Szkół w Babkach Oleckich). Wszystkie dzieci otrzymały upominki i pamiątkowe dyplomy.
E.Kosińska
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