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NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA DLA LISTOPADO-

WYCH JUBILATÓW: 

IGORA MILEWSKIEGO, GABRYSI RUTKOWSKIEJ I 

KINGI TREJGIEL.. 

OPRACOWAŁA: 

ANNA BURACZEWSKA 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

DO WRZUCANIA MONET DO 

SKARBONEK USTAWIONYCH 

W PRZEDSZKOLU. ZEBRANE 

PIENIĄDZE PRZEKAZANE ZO-

STANĄ DLA POTRZEBUJĄ-

CYCH DOMÓW DZIECKA. 

 

 

Z OKAZJI MIKOŁAJEK NA NASZE 

SMYKI CZEKAJA DWIE SUPER NIE-

SPODZIANKI  (PIERWSZA JUŻ SZÓ-

STEGO, A DRUGA DZIESIĄTEGO 

GRUDNIA). 

   

Ploteczki misia i laleczki 
Listopad 2012 

WYDARZENIE MIESIĄCA 

 

ANDRZEJKI 



2  

 

Andrzejki to stara trady-

cja ludowa przekazywa-

na z pokolenia na poko-

lenie. Według dawnych 

wierzeń ten dzień miał 

magiczną moc, gdyż 

uchylał wrota do niezna-

nej przyszłości. W Na-

szym Przedszkolu dzień 

andrzejkowy to czas za-

baw, wróżb i konkur-

sów. Dobre wróżki przy 

blasku świec przeniosły dzieci w zaczarowany świat magii i przy po-

mocy KSIĘGI WRÓŻB przepowiadały dzieciom, m.in. jaki zawód bę-

dą wykonywać, jak będzie miała na imię przyszła żona czy mąż, od-

czytywały jakie znaczenie ma dany kolor, a także jakie prezenty dosta-

ną od Mikołaja pod choinkę. Na uroczystości pojawił się tajemniczy 

gość Pan Andrzej – mąż pani Renaty „Złota raczka”, który swoją obec-

nością zaskoczył dzieci pysznymi cukierkami. Dzieci w ramach rewan-

żu odśpiewały solenizantowi STO LAT i podziękowały za wizytę sło-

wami: ,, ŚWIĘTY ANDRZEJU DAJ NAM ZNAĆ, CO SIĘ BĘDZIE Z 

NAMI DZIAĆ”. Czas pomiędzy wróżbami urozmaicały zabawy przy 

piosenkach z dziecięcego repertuaru. Andrzejkowe zabawy dostarczyły 

wszystkim uczestnikom wielu niezwykłych przeżyć i emocji. Nie za-

brakło również tradycyjnego lania wosku. Dzieci już w swoich gru-

pach przy zaklęciu: ,,CZARY – MARY  WOSKU LANIE, CO MA SIĘ 

STAĆ, NIECH SIĘ STANIE” otwierały tajemnice przyszłości. 

„Andrzejki” są wesołym spotkaniem towarzyskim, wspaniałą zabawą, 

dostarczającą wielu przeżyć i emocji. Są one jednak okazją do rozbu-

dzenia w dzieciach ciekawości i chęci poznawania naszej ludowej tra-

dycji.  

        Katarzyna Adamczyk 
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Antosia  

Skromna, pogodna dziewczyn-

ka, przyjaciółka Mateusza D. 

Inicjatorka zabaw tematycz-

nych w dom i rodzinę. Utalen-

towana plastycznie, bardzo 

pracowita i staranna. 

Igor  

Duży zasób słownictwa. Jak każdy 

chłopiec uwielbia samochody. Jest 

małym śpioszkiem, trudno go obu-

dzić. Zawsze przyznaje się do po-

pełnionego błędu i umie ponieść 

konsekwencje swojego zachowania. 

Wypełnia uczciwie swoje obowiąz-

ki.  

Amelka S.  

Nasza urocza  najmłodsza dziew-

czynka, przyjaciółka Lilianki K. 

Fanka świnki Peppy. Uwielbia 

bawić się w teatrzyk, a szczegól-

nie przypadła jej do gustu rola 

Jasia i Małgosi. 

CIĄG DALSZY W NASTĘPNYM NUMERZE 
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Piotruś 

Wesoły i żywy chłopiec. 

Uwielbia, jak każdy chłopiec 

bawić się samochodami i bu-

dować dla nich garaże. Bardzo 

sprawny fizycznie — na pew-

no przyszły sportowiec. 

 

 

 

Marika  

Wesoła, z dużym poczuciem humo-

ru, szybko zapamiętuje wierszyki i 

piosenki . Uparta i dążąca do celu. 

Zawsze pięknie ubrana i uczesana. 

Amelka J. 

Wesoła, bardzo odważna, chęt-

nie bierze udział w występach 

publicznych. Może kiedyś zo-

stanie sławną aktorką? Utalen-

towana plastycznie. 
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Grupa starszaków z naszego przedszkola wzięła udział w VIII Gmin-

nym  Konkursie  Pieśni Patriotycznej  w Regionalnym Ośrodku Kultu-

ry w Olecku „Mazury Garbate”. W pierwszym dniu na scenie wystąpi-

ło aż 32 wykonawców z przedszkoli oraz klas I - III szkół podstawo-

wych. Młodych wykonawców oceniała komisja konkursowa w skła-

dzie: Elżbieta Rzepecka (przewodnicząca), Jadwiga Malinowska, Aga-

ta Wróblewska i Radosław Skrodzki. Nasze Smyki zajęły III miejsce 

za  wykonanie utworu pt.: „Piosenka o nocy”. W nagrodę otrzymały na 

uroczystej gali pamiąt-

kową statuetkę oraz dy-

plomy.  Nie był to 

pierwszy występ dzieci 

na deskach Ośrodka 

Kultury. Dzieci pode-

szły do konkursu bardzo 

profesjonalnie i nie na-

rzekały na żmudne próby. W konkursie wzięły udział dzieci: solista 

zespołu Sebastian Jaworowski oraz chórek: Karolinka Kiriaka, Nikola 

Muskała, Zuzia Żukowska, Nikola Giełazis, Patryk Karwel, Gabryś 

Ciszewski i Filip Daniłowicz. Serdeczne podziękowania dla pani Re-

natki Dunaj za choreografię i dla Pani Dyrektor za wspaniały tekst do 

utworu o Józefie Piłsudskim.               Ewa Kosińska 
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Z końcem listopada  odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców w grupie 5-latków. Ce-

lem zajęcia było kształtowanie sprawności niezbędnych do nauki czytania i pisania. 

Operacje analizy i syntezy głoskowej są dla dziecka nowe i trudne ze względu na 

swój abstrakcyjny charakter. Nie rozwijają się spontanicznie. Wymagają treningu i 

ćwiczeń. Prawidłowej analizy i syntezy słuchowej należy uczyć dzieci w trakcie ce-

lowo zorganizowanych ćwiczeń, gdyż wykonywanie tychże operacji wymaga dużej 

sprawności percepcyjnej i poprawnych operacji umysłowych. Grupa starszaków dała 

sobie doskonale radę z dzieleniem słów na sylaby i głoski. Na zakończenie zajęć 

dzieci zaśpiewały piosenkę pt.: „Piosenka o nocy”, za którą zdobyły III miejsce w 

VIII Gminnym Konkursie Pieśni Patriotycznej w Olecku. 

Zajęcia otwarte w grupie Krasnoludków przebiegły pod hasłem Kolacja u wiewiórki. 

Przedszkolaki pomogły wiewiórce odnaleźć w lesie zagubione zwierzęta, wykazując 

się przy okazji doskonałą umiejętnością rozpoznawania kolorów oraz dzielenia na 

sylaby. Potem Krasnoludki nakryły do stołu i podzieliły między gości kasztany poka-

zując, jak doskonale wszystkie potrafią liczyć. Następnie dzieci zaśpiewały zwierzę-

tom piosenki o lesie, a na koniec wspólnie z rodzicami wykonały dziwne stwory, 

które mieszkają w wyobraźni każdego z nas.  

16 listopada, w najmłodszej grupie „Smykusiach” również odbyły się Zajęcia Otwar-

te. Ku naszej ogromnej radości przybyło bardzo dużo rodziców. Cała zabawa miała 

„koci” charakter. Dzieci uczyły się wierszyka o Łakomym kotku, pokazywały po-

szczególne części ciała kotka, również w piosence. A nawet same zamieniły się w 

kotki, które z radością miałczały, piły mleczko, robiły ‘koci grzbiet’ i wszystko inne, 

co prawdziwe kotki robią. Na koniec, wspólnie z rodzicami, Smykusie rysowały bra-

kujące części kociego pyszczka. 

Mamy nadzieję, że zarówno dzieci, jak i rodzice byli bardzo zadowoleni ze wspólnej 
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W naszym przedszkolu 

staramy się codzienne (jak 

tylko sprzyja pogoda) wy-

chodzić na spacery.  Na 

jednym z nim grupa Kra-

snoludków postanowiła 

nakarmić kaczki.  Sprawiło 

to wielką radość naszym 

dzieciakom, a także ptasz-

kom, które walczyły o każ-

dy kawałek chleba. Przy 

okazji spaceru i nasze brzuchy zostały napełnione. Zostaliśmy poczęstowani prze-

pyszną, świeżą drożdżówką przez miłego  pana, który sprzedawał bułki na jarmarku.  

Nawet niejadki zjadły ją ze smakiem. 

         Anna Buraczewska 

SKŁADAMY SERDECZNE GRATULACJE DLA AMELII 

JAROSZ ZA ZAJĘCIE II MIEJSCA ORAZ DLA KAROLINY 

KIRJAKI ZA ZAJĘCIE III MIEJSCA W GMINNYM KON-

KURSIE RECYTATORSKIM „JESIENNE WIERSZOWA-

NIE” ORGANIZOWANYM PRZEZ PRZEDSZKOLE Z 

ODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OLECKU.  

BRAWO DZIEWCZYNY!!! JESTEŚMY WSZYSCY Z WAS 

BARDZO DUMNI!!! 
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8 listopad 

Jesienne liście, co spadają  teraz z drzew, jakby tu wprawić coś w taki sam ruch? O 

tak, balony nadają się tu doskonale. Są równie kolorowe i w dodatku można je odbi-

jać tak, by jak najdłużej były w powietrzu. Tak bawiliśmy się ostatnim razem. A że-

by było jeszcze ciekawiej doczepiliśmy kolorowe wstążeczki i biegaliśmy z baloni-

kami, patrząc jak podążają za nami. Dzięki balonom odbyliśmy też pouczającą lekcję 

fizyki z elektrostatyki (moglibyśmy spokojnie być takim mazurskim Centrum Nauki 

Kopernik lub też poprowadzić program ,,Jak to działa” w TVP2). Czy wiecie jak 

sprawić, by balony wisiały w waszym pokoju tuż przy suficie? Ruszcie głową… a 

właściwie poruszajcie balonem po głowie (najlepiej wybierzcie osobę z bujną czu-

pryną), potrzyjcie i delikatnie przytknijcie do sufitu. Gotowe! Kolorowo jak w parku, 

jesienną porą. A gdy nasze brzuszki zrobiły się puste jak baloniki, usiedliśmy coś 

zjeść. Tak, tak jak zwykle mieliśmy takie pyszności jak paluszki, owoce, makaron, 

placuszki, a nawet pyszne muffinki. Ślinka leci na samą myśl? 

        p. Joanna Grześ, mama Lidii 

15 listopad 

W środku listopada bawiliśmy się świetnie ”pracując” jako rzeźbiarze. Kolorowa 

ciastolina posłużyła nam za doskonałą bazę to tworzenia prawdziwych rzeźbiarskich 

dzieł sztuki. Najmłodsze dzieciaczki tworzyły piękne kule, ciasteczka oraz bułeczki. 

Starsze smyki zajęły się wyczarowywaniem bardziej skomplikowanych rzeczy. Za 

pomocą „profesjonalnego” sprzętu wyciskały, wałkowały, zgniatały. Stworzyły 

prawdziwe zoo z lwem, żyrafą, hipopotamem, a nawet kolorową papugą. Wszyscy 

byli pod wielkim wrażeniem ciasto linowego zoo. Zmęczeni i głodni twórcy z wielką 

ochotą zabrali się za pyszną przekąskę: owoce, makaronik z owocowym sosem. 

22 listopad 

Na kolejnym spotkaniu Grupy Zabawowej maluszki ćwiczyły umiejętność przesypy-

wania, przekładania, wyrzucania. Groch i fasola stanowiły doskonałą podstawę do 

tych eksperymentów. Smyki pojedynczo i garściami, łyżeczkami i rączkami przesy-

pywały z miseczki do miseczki rośliny strączkowe, a na koniec i tak prawie wszystko 

wylądowało na podłodze tworząc piękny grochowo-fasolowy dywan. Po zabawie 

wspólnymi siłami posprzątaliśmy mały bałagan. Najmłodsi przy pracy okazali się 

znakomitymi pomocnikami. Oczywiście ich praca została nagrodzona pysznym po-

częstunkiem: czekoladowy murzynek i soczyste owoce, aż ślinka każdemu ciekła. 

         Anna Buraczewska 
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Święto zmarłych to szcze-

gólny dzień, który zobo-

wiązuje nas do refleksji 

nad przemijaniem. Nawet 

najmłodsi wiedzą, że Oj-

czyzna to także ziemia i 

groby. Ewangelicki Cmen-

tarz w Olecku jest śladem 

historii na naszej mazur-

skiej ziemi. W miniony 

wtorek grupa najstarszych 

Smyków wybrała się z 

wychowawcami na prze-

chadzkę alejkami starego 

cmentarza. Towarzyszył nam szum liści pod stopami i jesienna cisza. 

Dzieci wraz z opiekunami zapalały światełka pamięci. Zadumane bu-

zie podziwiały pruskiego orła na wyniosłym cokole, nadgryzione zę-

bem czasu nagrobki, kwatery rodzinne i żołnierskie. W skupieniu słu-

chały  opowieści o dawnym Olecku i jego mieszkańcach. To ludzie, 

którzy tu spoczywają zbudowali kiedyś to piękne miasto. Oni też kie-

dyś kochali Olecko, tu żyli, pracowali, walczyli i umierali. Dzisiaj 

mech, opadłe liście kolorami ścielą się na grobach dawnych miesz-

kańców naszego miasta. Dzieci z zaciekawieniem wcześniej w przed-

szkolu oglądały wielki album fotograficzny z dziejów Treuburga. 

Własnoręcznie zrobiony wieniec, jasne światełka zniczy i minuta ci-

szy to znak pamięci, podziękowanie i podarunek od najmłodszych 

Wam, mieszkańcy Margrabowej i Treuburga.  

Ewa Borzeńska 

zabawy. Już nie możemy doczekać się kolejnych Zajęć Otwartych, by znów razem 

tak wesoło i miło spędzić czas. 

 



6  

 

 

Pływać warto 

uczyć dzieci w 

każdym wieku, 

a im młodsze 

dziecko, tym 

nauka przycho-

dzi łatwiej, bez 

wysiłku, w for-

mie zabawy. 

Nauka pływania 

jest najbardziej popularną formą zajęć ruchowych, a wprowadzenie jej 

w wieku przedszkolnym jest wskazane ze względu na rozwój fizyczny, 

emocjonalny, społeczny i psychiczny. Dzieci z najstarszej grupy 

uczestniczą w zajęciach na basenie w hali „Lega”. Przedszkolaki pod 

fachowym okiem instruktora – ratownika pana Michała Dunaja z 

udziałem nauczycieli oraz przedstawicieli rodziców systematycznie 

korzystają z zabaw w wodzie. Zajęcia polegają na intensywnych, cie-

kawych ćwiczeniach i zabawach oswajających z wodą urozmaiconych 

zabawkami i  elementami pomocniczymi do nauki pływania. Zajęcia 

na basenie są dla dzieci źródłem radości i zadowolenia. 

 

Ewa Kosińska 
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 25 listopada obchodzony jest od 2002 roku Światowy Dzień Pluszowego Mi-

sia. Historia tej maskotki rozpoczęła się w 1902 r. kiedy to prezydent Stanów Zjed-

noczonych, Theodore Roosevelt, będąc na polowaniu sprzeciwił się zabiciu młodego 

niedźwiadka. Świadkiem tego wydarzenia był pewien dziennikarz, który uwiecznił 

sytuację na rysunku, wydrukowanym w gazecie. Właściciel sklepu z zabawkami, 

przeczytał gazetę i wpadł na pomysł produkcji pluszowych misiów, które sprzedają 

się świetnie do dzisiaj. Niedźwiadek stał się również bohaterem wielu książek, fil-

mów, dobranocek. 

 W naszym przedszkolu również obchodziliśmy Święto Pluszowego Misia. W 

tym dniu dzieci przyszły do przedszkola  ze swoimi ulubionymi pluszakami. Dowie-

działy się na pamiątkę jakiego wydarzenia zostało ustanowione to święto, opowiada-

ły o swoich maskotkach 

i dzieliły na sylaby na-

zwy znanych misiów. 

Słuchały czytanych 

przez nauczycielki frag-

mentów książek o niedź-

wiadkach, nauczyły się 

wierszyka o misiu, ba-

wiły się w „Starego 

niedźwiedzia” oraz tań-

czyły z misiami w rytm 

piosenki ,,Dwa malutkie 

misie” oraz ,,Jadą, jadą 

misie” Pokolorowane obrazki misiów można było podziwiać na wystawce.  Dzieci  

wzięły również  udział w mini konkursie o znanych niedźwiadkach oraz dowiedziały 

się o pokarmie  i trybie życia niedźwiedzia brunatnego. Zabawa była wesoła i bardzo 

pouczająca. Wszystkiego najlepszego Misiu!!! 

        Katarzyna Chmielewska 

   


