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      Nasze Smykusie dzielnie sobie radzą, pod bacznym 

okiem swojej pani tworzą swoje pierwsze prace plastyczne. 

Rodzice i dziadkowie są dumni ze swoich pociech. Dziecko 

w żłobku ma możliwość zafunkcjonować w grupie, uczyć 

się tworzenia więzi, obserwować inne dzieci, bawić się 

wspólnie i uczestniczyć w różnych sytuacjach. Dzięki temu 

jest “bardziej doświadczone” życiowo, szybciej uczy się no-

wych umiejętności i łatwiej wyciąga wnioski.     E.Kosińska 
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    W dniu 27 listopada na scenie oleckiego kina odbyły 

się ,,Prezentacje Artystyczne Widziadło 2014” zorganizowane przez 

Stowarzyszenie ,,Dać Nadzieję ... Edukacji w Olecku. W tym roku na 

scenie wystąpiła grupa Słoneczek oraz grupa Krasnoludków. Młodsze 

dzieci zaprezentowały się w piosence pt,, Taniec w deszczu” a starsze 

zainscenizowały ,,Chorego kotka”. Wszystkim uczestnikom gorąco 

dziękujemy za występ i dużą odwagę. Dziękujemy rodzicom za pomoc 

w dowozie dzieci i rekwizytów.                                     K.Chmielewska 
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  W dniu 28 listopada w naszym przedszkolu odbyła się zabawa an-

drzejkowa. Obchodzenie "Andrzejek" stało się w naszym przedszko-

lu niemal tradycją. Już od samego rana panowała atmosfera pełna na-

pięcia i wyczekiwania. Ogromną ciekawość wzbudzało wróżenie z 

kubków, butów, serca. Największą radość sprawiła dzieciom konku-

rencja przebijania balonów, z których wypadały karteczki z andrzej-

kową przepowiednią. W oddziale przedszkolnym na Siejniku wróżka 

Anastazja również wprowadziła dzieci w świat wróżb i zabaw an-

drzejkowych. Celem tego przedsięwzięcia było poznanie ludowych 

zwyczajów i obrzędów związanych ze świętem andrzejkowym, 

uwrażliwienie na piękno tradycji i jej podtrzymywanie oraz integracja 

najbliższego otoczenia.                                                       E.K osińska 
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   W dniu 19 listopada  w przedszkolu gościła grupa teatralna 

KARUZELA z Białegostoku. Dzieci obejrzały bajkę pt.:" 

O chłopcu, któremu wyrosły skrzydła". Przedszkolaki śle-

dziły losy chłopca, który spędzał dużo czasu przy kompute-

rze. Z powodu częstego korzystania z gier komputerowych 

stał się niemiły dla babci i nie bawił się na podwórku z kole-

gami. Dopiero dzięki królowi nietoperzy obiecał się popra-

wić.                                                                       

                                                                           K.Adamczyk 
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  Jubileuszowy X Konkurs Pieśni Patriotycznej zainaugurował ob-

chody Święta Niepodległości w Olecku. We wtorek,  4 listopada na 

scenie wystąpiły dzieci z przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych z 

gminy Olecko. Nasza najstarsza grupa w przedszkolu zaprezentowała 

utwór pt.:„Wiązanka patriotyczna”, a grupa Jagódki z oddziału z Siej-

nika zaśpiewali piosenkę pt.:„Płynie Wisła, płynie”. Dzieci po licznych 

próbach i przygotowaniach do występu nie miały tremy na scenie. Ich 

występy zostały nagrodzone gromkimi brawami, a piosenki nucimy 

jeszcze do dziś…                                                                   E.Kosińska 
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     Osiem drużyn walczyło w hali Lega w Mistrzostwach Przedszkola-

ków o Puchar Burmistrza Olecka. W Mistrzostwach Przedszkolaków 

zorganizowanych przez Akademię 2012 grały dzieci z rocznika 2008 i 

młodsze. Zawody, w których rywalizowało osiem drużyn, oficjalnie 

otworzyli przewodniczący Rady Miejskiej Karol Sobczak i Wojciech 

Kowalewski. Wszystkie zespoły otrzymały puchary i medale, które 

wręczali burmistrz Olecka Wacław Olszewski oraz Wojciech Kowa-

lewski (były bramkarz reprezentacji Polski, występował m.in. w Wi-

grach Suwałki, Legii Warszawa, Szachtarze Donieck i Spartaku Mo-

skwa). Wybrano też najlepszych piłkarzy każdej drużyny, którzy  

otrzymali koszulki piłkarskie.                                              E.Kosińska 
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    Czy magnes może przyciągnąć spinacz przez wodę? i Jak zrobić 

bańki mydlane? To zabawy edukacyjne w grupie Krasnoludków. Z 

założenia eksperymenty są naukowe, ale stanowią też dobrą zabawę 

dla badawczego umysłu małego dziecka. Umożliwiają zrozumienie 

zjawisk przez samodzielne wprowadzanie czynników i obserwowanie 

powstałych zmian. Słoneczka w tym miesiącu w ramach kreatywnych 

zajęć wykonały z butelek po mleku pojazdy dla tatusiów. Mamy zosta-

ły poczęstowane parasolkami i  kolorowymi kotkami. Wszystkie zaba-

wy mają  na celu rozwijać motorykę małą, czyli rozwijać sprawność 

dłoni i palców dlatego też w naszej grupie maluchy często korzystają z 

różnych technik plastycznych dla rozwoju ich rączek, które już nieba-

wem będą musiały w szkole uczyć się pisać literki.            E.K i K.Ch. 
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    W listopadzie Słoneczka upiekły słoneczne ciasto: jabłecz-

nik. Pod czujnym okiem pań dzieci wsypywały mąkę i za-

gniatały ciasto kruche, kolejnym krokiem było wykładanie 

jabłek, które zostały wcześniej pokrojone. Pachnące i słodkie  

ciasto wszyscy jedli na podwieczorek. Najstarsze dzieci z 

grupy Krasnoludków kolejny raz brały udział w cyklu warsz-

tatów kulinarnych. Tym razem dzieci upiekły gofry. Było 

bardzo słodko i smacznie, a  jesienny jabłecznik w wykona-

niu naszych małych Smyków z Siejnika też smakował wy-

śmienicie, palce lizać….                                                        E.Kosińska 
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     W dniach 26 - 27 listopada 2014 r. odbył się Powiatowy Konkurs 

Recytatorski "Wierszykarnia" Danuty Wawiłow. Konkurs organizo-

wany we współpracy z Powiatową Biblioteką Pedagogiczną w Olecku, 

przeprowadzony został w dwóch kategoriach wiekowych - dla klas 0 - 

III oraz IV - VI, uczestniczyły w nim dzieci ze wszystkich szkół w po-

wiecie oleckim, łącznie udział wzięło 81 osób. Piękna recytacja, pełne 

humoru wiersze stanowiły wyzwanie dla obradującej komisji, która 

wyłoniła najciekawiej zaprezentowane utwory, wzbudzające w słucha-

czach emocje, podziw i wzruszenie. Michał Kowałko zaprezentował 

wiersz pt.: „Świnka’ i Karolina Kneć z wierszem pt.: „Zapach czekola-

dy”, za który otrzymała III miejsce. Gratulacje dla Karoliny za odwa-

gę, a dla Michała za humor w recytacji wiersza, brawooo...                                                                                                                          

E.Kosińska 
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     Mieliśmy zaszczyt gościć w przedszkolu uczniów z za-

przyjaźnionego Centrum Edukacji Specjalnej przy Środowi-

skowym Domu Samopomocy w Olecku. Uczniowie z Cen-

trum i nauczycielkami zaprezentowały teatrzyk ,,Cztery pory 

roku w krainie szarych misiów” z wykorzystaniem metody 

wspomagającej komunikację – makaton. W ten sposób poka-

zały naszym wychowankom, że oprócz metod odtwórczych, 

słownych, można za pomocą muzyki, ilustracji ruchowej, 

gestów i mimiki przekazać tekst mówiony i śpiewany.  
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   Szczególnym gościem podczas spotkania był pies terapeu-

ta ,,Mamba”, który ze swoim treserem Edytą Musialik, obchodził mię-

dzynarodowy miesiąc AAC – alternatywne i wspomagające metody 

komunikacji, które wykorzystywane są w toku codziennych zajęć z 

dziećmi posiadającymi różne dysfunkcje i zaburzenia rozwojowe. Te-

atrzyk podobał się wszystkim przedszkolakom. Spotkanie było nie-

zwykle interesujące, wszyscy dowiedzieli się jak bezpiecznie zacho-

wać się wobec psa atakującego i  nauczyli się pozycji obronnej tzw.,, 

żółwia”. Mamba pod czujnym okiem swojej pani wykonywała wszyst-

kie sztuczki, które cieszyły oko przedszkolaków. „Święto Misia" w 

Centrum Edukacji przy ŚDS w Olecku obchodziła również grupa Ja-

gódki z oddziału na Siejniku. Serdeczne podziękowania pani Ani Po-

pławskiej za zaproszenie,  bawiliśmy się PRZEMISIOWO.                             

K.Chmielewska 


