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Gazetkę opracowała - 

Ewa Kosińska 

   To była frajda dla maluchów!!! Ostatnie środowe przedpołudnie 

kwietnia, przedszkolaki spędziły niezwykle pracowicie. Motywem 

przewodnim tego dnia było pieczenie ciasteczek. Wszystkie dzieci 

ochoczo i z wielkim zaangażowaniem rozgniatały i wałkowały ciasto. 

Największą radość sprawiło dzieciom nadawanie ciasteczkom odpo-

wiednich kształtów. Następnie zostały upieczone w przedszkolnej 

kuchni, a dookoła rozchodził się aromatyczny zapach… Wspólne wy-

pieki dostarczyły wielu niezapomnianych wrażeń, ale chyba najwięk-

szą przyjemność sprawiła degustacja naszych ciasteczek..A.Pachutko                                                                                  

   

Ploteczki misia i laleczki  

Kwiecień 2016 

Wydarzenie miesiąca 

„Bajka o rycerzu bez konia” 



W dniu 28 kwietnia przedszkolaki  ze Smyka  zebrały się rano w 

przedszkolu w bardzo doskonałym humorze, wszystkie dzieci czekały 

z niecierpliwością na wyjazd do Ełku na przedstawienie pt.: „Bajka o 

rycerzu bez konia”. Fabułę stanowiła  opowieść o nieszczęśliwym ry-

cerzu bez konia i równie nieszczęśliwym koniu bez rycerza, którzy 

szukali siebie nawzajem. Bajka Marty Guśniowskiej, to współczesna 

opowieść, gdzie nie wszystko toczy się "jak to w bajkach bywa". Obok 

rycerza i konia pojawią się w niej uwięziona w wieży królewna, źli ro- 
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składniki. Kroiliśmy paprykę, szynkę, salami, pieczarki, do-

prawialiśmy sos pomidorowy. Na koniec zrobiliśmy sobie 

małą ucztę. Wszyscy kosztowali  pizzę. Dzieciaki zajadały aż 

im się uszy trzęsły :) Wszyscy bawiliśmy się świetnie i apetyt 

dopisywał tego dnia każdemu !!!                                 A.Maj                                                 
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   Zabawa w małych kucharzy  w przedszkolu to niezła zaba-

wa.  Zdecydowaliśmy, że upieczemy prawdziwą włoską piz-

zę. Mama Filipa przyniosła nam robot, który  wyrabia ciasto 

jak niejeden kucharz w pizzerii. Zaraz po śniadaniu zabrali-

śmy się do pracy. Wspólnie przygotowywaliśmy wszystkie  

zbójnicy, czarodziejka z magiczną kulą i straszny smok, przy czym ich 

przymiotów nie należy traktować do końca serio. Niezwykle bogata i 

oryginalna scenografia, która przenosi nas w świat fantazji.  Wartka 

akcja, znakomite kreacje aktorskie i gra zespołowa, pełen inwencji 

ruch sceniczny, dowcipne piosenki - wszystko pomiędzy bajką, a kaba-

retem. Przedstawienie aż kipi humorem i bez wątpienia i dzieci i doro-

śli będą się na nim dobrze bawić. Ale nie tylko, bo jest to zarazem opo-

wieść z morałem, o tym, że marzenia się spełniają, jeżeli tylko nie 

przestajemy w nie wierzyć.                                           K.Chmielewska                                                              
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   Adaptacja dziecka w przedszkolu może być okresem trudnym i dłu-

gotrwałym zarówno dla dziecka jak i jego rodziców. U wielu dzieci 

konieczność samodzielnego funkcjonowania w nowym, nieznanym 

środowisku, jakim jest przedszkole, wywołuje sytuację stresową, którą 

przeżywają również rodzice dzieci. Obawa przed pozostawieniem 

swojej pociechy pod opieką obcych osób, niepokój o to, czy dziecko 

poradzi sobie samo w nowych warunkach, rodzi wiele niepokojów i 

wątpliwości, które podświadomie mogą być przenoszone na dziecko. 

Przedszkole jako profesjonalna placówka wychowawcza może udzielić  

   W dniu 5 kwietnia w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z pa-

nem Leśniczym Piotrem Wydrą. Dzieciaki oczekiwały go z niecierpli-

wością od samego rana. Podczas spotkania pan leśniczy zaprezentował 

dzieciom prezentację multimedialną, opowiedział nam o swojej pracy, 

o lesie i mieszkających w nim zwierzętach. Podkreślił, że człowiek jest 

gościem w lesie i musi szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt 

w nim mieszkających. Podczas spotkania dzieci miały okazję poznać 

zwyczaje wybranych zwierząt (sarny,dzika, lisa) zamieszkujących lasy 

naszej okolicy. Pan leśniczy wykazał się dużym poczuciem humoru i 

nawiązał świetny kontakt z dzieciakami. Serdecznie dziękujemy panu 

leśniczemu za to owocne spotkanie i z niecierpliwością czekamy na 

kolejne - tym razem w leśniczówce.                                  K.Adamczyk 



ły upominki i pamiątkowe dyplomy. Po konkursie recytatorskim  odbył 

się konkurs na deskach GOK w Olecku.  pt.:„Kolorowa piosenka”, or-

ganizowanym przez Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Olec-

ku. Lidia Leonarczyk zaśpiewała piosenkę pt.: „Wiosna, wiosna uro-

dziły się motyle”. Jesteśmy dumni z naszych  uczestników, które są 

aktywne we wszystkich proponowanych konkursach  na terenie naszej 

gminy.                                                      E.Kosińska i K.Chmielewska 
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rodzicom wsparcia przygotowując ich do udzielenia pomocy dziecku w 

jego adaptacji do nowego środowiska społecznego. W związku z tym 

program adaptacyjny przedszkola włącza w swoje środowisko dziecko 

przy współpracy jego rodziców. Został on przygotowany jako system 

działań organizacyjnych i pedagogicznych, oparty na wiedzy o rozwoju 

dzieci w celu stworzenia dzieciom lepszego startu przedszkolnego. 

Dzieci i ich rodzice zapoznają się z budynkiem przedszkola, nauczy-

cielkami, umożliwią  obserwację dzieci na tle ich rówieśników. Zajęcia 

otwarte są dobrym sposobem zaprezentowania rodzicom metod pracy 

oraz osiągnięć dzieci. Stworzenie atmosfery sprzyjającej zdobyciu zau-

fania  dzieci i rodziców do przedszkola.                          Ewa Kosińska 
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  Dwoje dzieci z naszego przedszkola wzięło udział w konkursie dla Szkół 

Delegatury Kuratorium Oświaty w Ełku z okazji 1050-lecia Chrztu Polski 

”Tak Polska się zaczęła – refleksja dla teraźniejszości i przyszłości”. Konkurs 

organizowany był pod patronatem: J.E. ks. Bp Jerzego Mazura – Biskupa 

Ełckiego. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 14 kwietnia 2016 r. w 

1050 rocznicę CHRZTU POLSKI.  Komisja konkursowa oceniła prace pla-

styczne dzieci z przedszkoli i klas „O” - „Tu wszystko się zaczęło…” i wyło-

niła laureatów. Laureatami naszego przedszkola zostali Aleksandra Choro-

mańska i Jakub Żementowski. Prace zostały wykonane pod kierunkiem wy-

chowawczyni Ewy Kosińskiej. Serdecznie gratulujemy. Już po raz jedena-

sty 7  kwietnia  Przedszkole Samorządowe  w Wieliczkach zorganizo- 
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wało powiatowy konkurs recytatorski dla dzieci z przedszkoli i od-

działów przedszkolnych szkół podstawowych. W tym roku pod hasłem 

„Bajkowe wiersze”. W konkursie wzięło udział 15 uczestników z 9 

placówek. Jury wysłuchało z uwagą zmagania dzieci z Olecka, Stożne-

go, Babek Oleckich, Gąsek i Wieliczek i wyłoniło zwycięz-

ców. Reprezentantem naszej placówki był Kamil Smokowski, który 

otrzymał wyróżnienie oraz Roma Konopka. Wszystkie dzieci otrzyma-


