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GAZETKĘ OPRACOWAŁA: 

ANNA BURACZEWSKA 

Przedszkole Niepubliczne „Smyk” na Siejniku to kolorowa kraina, peł-

na wróżek, elfów, krasnoludków, w której każde dziecko czuje się jak 

w bajce. To miejsce ciepłe, przyjazne, wręcz domowe, które pozwala 

nawet najbardziej nieśmiałym dzieciom przezwyciężyć strach i spra-

wia, że cieszą się one każdym dniem spędzonym w grupie. To miejsce 

zawiązywania pierwszych przyjaźni, wspólnych zabaw  będące azylem 

bezpieczeństwa i radości. Program opiekuńczo-wychowawczo-

dydaktyczny prowadzony jest przez wykwalifikowaną i doświadczoną 

kadrę pedagogiczną, która zapewnia dzieciom wszechstronny i bez-

pieczny rozwój. Magiczna, bajkowa i serdeczna atmosfera sprzyja peł-

nemu rozwojowi naszych wychowanków, nabywaniu przez nich jak 

najwyższego poziomu sprawności i umiejętności, kształtowaniu pożą-

danych zachowań, postaw i nawyków. Zapraszamy w odwiedziny!  
Joanna Kozłowska 
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Andrzejki to jedyny czas w roku, kiedy prawie wszyscy chcą wróżyć i pozna-

wać swoją przyszłość. Z tej okazji skorzystały również nasze przedszkolaki. 

Na początku dzieci zapoznały się z historią tego święta. Dawno temu w An-

drzejki wróżyły tylko panny chcąc poznać imię swojego przyszłego małżon-

ka. Dziś bawią się wszyscy bez względu na wiek, płeć czy stan cywilny. W 

czasie  wróżb Smyki dowiedziały się, co je czeka w przyszłości: poznały 

swój zawód, imię męża/żony oraz jakie inne niespodzianki czekają na nie w 

dorosłym życiu (szczęście, niespodzianka lub wygrana na loterii). Wielkim 

zainteresowaniem cieszyło się również lanie wosku. Powstawały prawdziwe 

cuda: kokarda, rafa koralowa, dinozaury, miś, a nawet Mikołaj.  Podczas za-

bawy było dużo śmiechu i radości, bo każdy wie, że wróżenie to doskonała 

zabawa.  

Anna Buraczewska 
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Święto zmarłych to szczególny dzień, który zobowiązuje nas do refleksji nad 

przemijaniem. Młodsze dzieci z przedszkola Smyk, zapaliły znicze na cmen-

tarzu w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, a starsze odwiedziły Ewan-

gelicki Cmentarz w Olecku, który jest śladem historii na naszej mazurskiej 

ziemi. Małe smyki pod pomnikiem złożyły wieniec i uczciły minutą ciszy 

pamięć poległych żołnierzy. W skupieniu słuchały opowieści o dawnym 

Olecku i jego mieszkańcach oglądały nadgryzione zębem czasu nagrobki, 

kwatery rodzinne i  żołnierskie. Była to cenna lekcja historii oraz patrioty-

zmu. 

Ewa Kosińska 
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Stokrotki podczas 

"Dnia kreatywnej za-

bawy", bawiły się wła-

snoręcznie zrobioną 

ciastoliną. Dzieci wy-

kazały własną inwen-

cję twórczą, tworząc 

śmieszne stworki i 

węże.  

 

 

 

 

Zwykła ga-

zeta, a tyle 

możliwości 

zabawy: wy-

dzieranie, 

tańce, orkie-

stra, wycina-

nie, ogląda-

nie, zawody 

sportowe, a nawet projektowanie mody. Krasnoludki i Słoneczka bawiły się znako-

micie wykorzystując do tego celu kolorowe gazety. I do wyśmienitej zabawy wcale 

nie są potrzebne żadne wymyślne zabawki. Zachęcamy wszystkich rodziców do wy-

myślania nowych, kreatywnych zabaw z wykorzystaniem najprostszych, dostępnych 

w każdym domu przedmiotów.  
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25 listopada swo-

je święto obcho-

dzi najmilsza za-

bawka, najlepszy 

przyjaciel dzieci i 

niezastąpiona 

przytulanka przy 

zasypianiu - PLUSZOWY MIŚ. Mimo coraz nowocześniejszych i bardziej 

atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie przemija, bo: 

"czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś”. 

Ten dzień był wyjątkowo atrakcyjny. Dzieci poznały historię pluszowego 

misia, uczestniczyły w misiowych zabawach, dzięki prezentacji multimedial-

nej na temat niedźwiedzia brunatnego, polarnego i pandy wiele się dowie-

działy. Najlepszą atrakcją dla smyków była inscenizacja teatralna pt:  

„Złotowłosa i trzy misie” w wykonaniu nauczycielek.  

Katarzyna Adamczyk 

 

 

 

 

5 listopada małe smyki pojechały do Ełku na spektakl Teatru Lalki i 

Aktora w Łomży na sztukę Jana Brzechwy pt. "Kopciuszek". Reżyse-

rem spektaklu był Jarosław Antoniuk, scenografię zaprojektowała Eva  
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Nasze Smyki wzięły udział w prezentacjach artystycznych 

"Widziadło" zorganizowanych przez Stowarzyszenie "Dać nadzieję" działające przy 

Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku. Impreza odbyła się pod hasłem 

"Nie wierz swym oczom - sercem patrz". Nasze przedszkolaki zaprezentowały 

"Niezapominajkową wróżkę". Wszyscy wypadli rewelacyjnie. Jesteśmy bardzo dum-

ni z naszych małych aktorów. Brawo!!  

Anna Buraczewska 

Farkasova, a muzykę skomponował Bogdan Szczepański. 

"Kopciuszek" to historia znana w wielu wersjach, na wszystkich kon-

tynentach, tym najmłodszym i tym najstarszym. Bez wątpienia to także 

jedna z najpiękniejszych opowieści o miłości oraz o tym, że dobro i 

szlachetność zostają nagrodzone. Dla nie-któ-rych dzieci był to pierw-

szy kon-takt z teatrem. Bajka ta wywarła na dzieciach ogromne wraże-

nie, na ich twarzyczkach można było zauważyć nie tylko uśmiech i 

radość, ale również wielkie emocje. Spektakle teatralne to nie tylko 

świetna zabawa dla najmłodszych, to również znakomita forma kształ-

towania ich wrażliwości i wyobraźni.  
Ewa Kosińska 
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We wtorek, 26 listopada odbyło się w naszym Przedszkolu zebranie z Rodzi-

cami. Licznie zgromadzeni Rodzice naszych Podopiecznych mieli możliwość 

wysłuchania prelekcji Pań z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na temat 

massmediów w życiu dziecka. Rodzice poznali zagrożenia wynikające ze 

zbyt długiego spędzania czasu przez dziecko przed telewizorem, bądź kom-

puterem. Dowiedzieli się również jakie niekorzystne efekty dla motoryki ma-

łej i dużej przynosi częste i niekontrolowane przez rodziców, korzystanie 

przez dziecko z nowoczesnych urządzeń, typu smartfon lub tablet. 

Panie zaangażowały wszystkich do żywej dyskusji na w/w temat. Wspólnie 

zastanawiano się, jak czynnie spędzać czas z dziećmi oraz w jaki sposób po-

móc dziecku nauczyć się bezpiecznego korzystania z tych wszystkich 

‘’dobrodziejstw’’ techniki, które nas otaczają. 

Po wystąpieniu Pań z Poradni, przyszedł czas na sprawy bieżące, dotyczące 

organizacji zimowych imprez w naszym Przedszkolu oraz podsumowanie 

trzech miesięcy pracy nowego roku przedszkolnego. 

Następnie Rodzice udali się wraz z wychowawczyniami poszczególnych 

grup do sal, gdzie mogli zapoznać się z wstępnymi wynikami diagnozy swo-

ich dzieci oraz poruszyć tematy wewnątrzgrupowe. 

Dziękujemy serdecznie Rodzicom za przybycie i mamy nadzieję, że dalsza 

współpraca z Państwem przyniesie nam wszystkim wymierne efekty. 

Joanna Daniłowicz 
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W rozwoju i wychowaniu dziecka przypisujemy ważną rolę kontaktom z 

książką już od najmłodszych lat. Trudno bez systematycznego kontaktu z 

książką o mądrego, wykształconego człowieka, ciekawego świata. Nasze 

przedszkole należy do klubu czytających przedszkoli i realizuje program 

„Cała Polska czyta dzieciom”. Pogram powstał w ramach realizacji zadań 

społecznej kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom”, jest realizowany we 

wszystkich grupach wiekowych. Realizacja zadań programu wpływa na pod-

niesienie jakości pracy przedszkola. Mamy nadzieję, że zaszczepimy w dzie-

ciach nawyk czytania książek, a w przyszłości stanie się to pasją naszych wy-

chowanków. Na dzisiejszym spotkaniu gościliśmy pana Piotra Wydrę z Nad-

leśnictwa Olecko, który przeczytał dzieciom bardzo ciekawą książkę pt. Je-

sień”. To była piękna opowieść o zmianach zachodzących w jesiennym lesie 

i zimowych 

zwyczajach 

zwierząt.  

Ewa Borzeńska 
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21 listopada 

nasze Smy-

ki udały się 

na wyciecz-

kę do pobli-

skiej piekar-

ni Bagietka. 

Po przyby-

ciu na miej-

sce udali-

śmy się do ogromnej hali, gdzie zobaczyliśmy wielkie kotły, misy i stoły 

służące do przygotowania zaczynu i wyrobu pieczywa. Mieliśmy także 

możliwość zobaczenia wielkiego pieca, z którego pracownicy piekarni wiel-

kimi łopatami wyciągali gorący chleb i bułeczki. Zrobiło to na dzieciach 

ogromne wrażenie, bo wielką sztuką jest wyciągnięcie 8 bochenków chleba 

naraz. Wszyscy z wielkim zainteresowaniem obserwowaliśmy, jak powstaje 

chleb oraz różne rodzaje bułeczek. Przedszkolaki stwierdziły, że praca pie-

karzy jest bardzo ciężka i odpowiedzialna oraz znalazło się kilku chętnych, 

którzy w przyszłości też chcieliby wykonywać ten zawód. Na zakończenie 

wycieczki dostaliśmy od gospodarzy wspaniałe smakołyki. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim pracownikom za okazaną gościnność i 

bardzo miłą atmosferę.  

   Anna Buraczewska 
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Krasnoludki wzięły 

udział w listopa-

dzie w programie 

p ro zd ro w ot n ym 

Akademia Zdrowe-

go Przedszkolaka. 

Dzięki zajęciom z 

tego cyklu przed-

szkolaki dowie-

działy się, jakie 

korzyści płynął z 

jedzenia produktów składających się na pierwsze piętro Piramidy Żywie-

nia—makarony, kasze, ryże oraz pieczywo. Podsumowując zdrowotne dwa 

tygodnie krasnoludki miały okazję  przygotować pyszny i oczywiście zdrowy 

makaron w sosie pomidorowym. Potrawa wszystkim bardzo smakowała i 

nawet największe niejadki pałaszowały ją z apetytem.   

Słoneczka w kuchcikową środę przygotowały pyszne i aromatyczne pierniki,  

których piękny zapach unosił się po całym  przedszkolu. Natomiast zerówka 

wyczarowała nie tylko 

smaczne i zdrowe, ale 

przede wszystkim pomy-

słowe kanapki. Księżnicz-

ki, kotki i żabki—to tylko 

niektóre pomysły naszych 

starszaków na zamienienie 

chleba i kilku dodatków w 

coś niezwykłego.  

Anna Buraczewska 
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Już po raz dziewiąty 

odbył się Gminny Kon-

kurs Pieśni Patriotycz-

nej. W ciągu dwóch dni 

(5-6 listopada) na scenie 

zaprezentowało się aż 

57 wykonawców. Oce-

niała ich komisja kon-

kursowa w składzie: 

Elżbieta Rzepecka (przewodnicząca), Jadwiga Malinowska i Radosław 

Skrodzki. Z naszego przedszkola wzięły udział dwa zespoły: Krasnoludki  z 

piosenką „Kocham cię Polsko” i Zerówka „Bo w piechocie fajnie jest”. Oba 

zespoły zaprezentowały swoje utwory znakomicie i każdy z uczestników 

otrzymał pamiątkowy dyplom. Podczas oceny jury brało pod uwagę dobór 

repertuaru, poziom wykonania utworu oraz ogólny wyraz artystyczny wystę-

pu. Nasze odważne smyki z zerówki zajęły III miejsce i otrzymały pamiątko-

wą statuetkę, którą ode-

brały podczas uroczystej 

gali z okazji Święta Nie-

podległości w sali kina 

„Mazur”.  

Serdecznie dziękujemy 

rodzicom za pomoc w 

organizacji konkursu.  

Ewa Kosińska 

 


