W dniu 25 listopada świętowaliśmy „Dzień Pluszowego Misia”. Dzieci tańczyły ze swoimi ukochanymi misiami, były zabawy i słodka misiowa niespodzianka.
Smykusie uczestniczą w licznych zajęciach plastycznych, m.in. malują farbkami, wyklejają plasteliną, lepią z masy solnej. Zabawy plastyczne dla dzieci w żłobku to wstęp do sprawności manualnej w
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przyszłości. Jest ona niezbędna do podstawowych czynności, tj. trzymania sztućców, kredek, pisania. Dodatkowo wszelkie zabawy plastyczne rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową. Z drugiej strony,
pobudzają wyobraźnię i uczą wrażliwości na piękno.

A.Pachutko

Wydarzenie miesiąca
Gazetkę opracowała Ewa Kosińska
12

„Piosenka Patriotyczna”

Tegoroczny Konkurs Pieśni Patriotycznej trwał dwa dni. 3 listopada
na scenie wystąpili najmłodsi uczestnicy konkursu. Nasze przedszkole
reprezentowała grupa Słoneczka przy udziale dzieci młodszych i oraz
grupa Jagódek z oddziału na Siejniku. Po wysłuchaniu wszystkich
występów komisja konkursowa, w składzie: Elżbieta Rzepecka, Jadwiga Malinowska i Radosław Skrodzki, ogłosiła wyniki. Grupa Słoneczek zajęła II miejsce piosenką „Defilada”."Zwycięzcy tegorocznego konkursu odebrali dyplomy i statuetki oraz wystąpili na scenie w
finałowym koncerie XI Gminnego Konkursu Pieśni Patriotycznej w
Olecku.

K.Chmielewska
wodzie rozpuszcza, a co nie; dowiedziały się dlaczego atrament ginie
w gorącej wodzie i w jaki sposób jajko można umieścić w butelce.
Dużą frajdą był eksperyment z „pływającymi kwiatami” oraz tworzenie kolorowych wzorów na powierzchni mleka.
Dzieci z grupy Jagódki również bawiły się wspaniale na zabawie Andrzejkowej. Tego dnia zamiast pani zagościł „czarodziej”. Wszystkie
dzieci z wielką radością brały udział w różnych wróżbach i zabawach.
Słodki poczęstunek był miłym zakończeniem wspaniałej zabawy. Wesoła zabawa w gronie kolegów sprawiła, iż w przedszkolu zagościł
radosny i wyjątkowy nastrój.
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K.Adamczyk

W naszym przedszkolu już kilkakrotnie sprawdziłyśmy, ze tradycyjne

W sali widowiskowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garba-

wróżby można wzbogacić „czarowaniem”. Dla przedszkolaków nie

te" już po raz 12 odbyły się Prezentacje Artystyczne "Widziadło". Impre-

ma różnicy między eksperymentowaniem, przeprowadzaniem do-

za odbywa się tradycyjnie pod hasłem "Nie wierz swym oczom-

świadczeń a „czarowaniem”. Wszak odkrywane przez nich zjawiska

sercem

to fascynująca magia. Przedszkolaki z dużym zainteresowaniem ob-

„Krasnoludki” i „Słoneczka. Gospodarze, czyli podopieczni z Centrum

serwowały oraz samodzielnie wykonywały doświadczenia i ekspery-

Edukacji Specjalnej przy ŚDS w Olecku wystawili przedpremierowy

menty, które pozwoliły im na poznanie stanów skupienia wody i po-

spektakl „Szklana Góra”. Wszystkie występy były gorąco oklaskiwane

wietrza. Dzieci między innymi badały co tonie, a co pływa; co się w

przez publiczność. Uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa i upo-

patrz". Na

scenie

zaprezentowały się

dzieci

z

grup

minki. Po występach w holu kina czekał na wszystkich słodki poczęstunek. Organizatorem jest Stowarzyszenie "Dać nadzieję" działające
przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku.
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J.Maj

W dniu 24.11.2013r. przedszkolaki z grup: Słoneczek i Krasnolud-

Dzień 11 listopada - Święto Odzyskania Niepodległości przez Pol-

ków uczestniczyły w obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia.

skę skłania do refleksji i radości wszystkich Polaków, także tych naj-

Mimo coraz nowocześniejszych i coraz atrakcyjniejszych zabawek,

młodszych. Małe smyki również świętowały to ważne wydarzenie w

moda na misie nie przemija. Święto w Smyku ma charakter edukacyj-

dziejach Polski. W czasie zajęć z p. Andrzejem dzieci poznały historię

ny, przedszkolaki zdobywają wiadomości o życiu i wyglądzie nie-

polskich zaborów oraz przybliżona została im postać Marszałka Józefa

dźwiedzi brunatnych. Panie prowadzące zabawę wcielają się wówczas

Piłsudskiego. Przy tej okazji utrwalona została znajomość symboli na-

w rolę niedźwiedzi, które opowiadają historię powstania owego święta,

rodowych: godła, flagi, hymnu państwowego. Dzieci chętnie oglądały

recytują wiersze i zachęcają do zabawy przy miosiowych piosenkach.

przyniesione przez p. Andrzeja akcesoria militarne. Organizowanie

Dzieci obejrzały inscenizację teatralną „Złotowłosa i trzy misie” w wy-

takich lekcji historii dla najmłodszych kształtuje u dzieci postawę pa-

konaniu

triotyczną i poczucie silnej przynależności narodowej.

pań nauczycielek,

E .Kosińska
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za

którą

dostały wielkie

brawa.

E.Kosińska

„Kuchcikowo” w grupie Słoneczek i Kranoludków to cykl zajęć, w
czasie których przygotowujemy z dziećmi kulinarne smakowitości.
Realizując te zajęcia, dzieci usprawniają się manualnie poprzez: krojenie, ugniatanie, mieszanie. Nabywają nowe doświadczenia i doskonalą
czynności związane z samoobsługą, m.in..: bezpieczne posługiwanie
się sprzętem AGD, który ułatwia pracę w kuchni. Ponadto przedszkolaki kształtują umiejętność pracy w grupie, czerpią radość ze wspólnego przygotowywania prostych posiłków oraz doskonalą umiejętność
samodzielnego przygotowania prostych posiłków. Podsumowaniem
wysiłków kulinarnych jest wspólna degustacja pyszności stworzonych
przez dzieci oraz zachwyt nad smakami i aromatami. Zajęcia te odbywają się w każdą środę miesiąca. W listopadzie dzieci przygotowały
pyszną zupę-krem z dyni.
K. Chmielewska

W każdą środę przedszkolaki, uczęszczają w zajęciach na basenie,
gdzie mają możliwość przełamania swoich lęków jak również popisaniem się odwagą i sprawnością fizyczną. Małe smyki, uważnie słuchają poleceń pana Michała i z radością je wykonują. Skoki do wody lub
„goniący rekin” to nie lada wyzwanie. Dzieci podczas takich zajęć
uczą się również w dużym stopniu samodzielności w przebieraniu się,
wzięciu prysznica, pilnowaniu swoich rzeczy: okularów, czepków,
ręczników, klapek. Nauczycielki wdrażają dzieci do poprawnego zachowania podczas jazdy autobusem. Proste na pozór czynności okazują się czasem skomplikowane, dlatego panie dokładają wszelkich starań, by wszystko było sprawnie zorganizowane i wykonane.
Dziękujemy serdecznie dla Mamy Januszka za okazaną pomoc.
K. Chmielewska
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W dniach 5-6 listopada 2015 roku odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski „Tere-fere Wandy Chotomskiej”, zorganizowany przez
Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną w Olecku oraz Powiatowe
Centrum Wspierania Edukacji – Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną
w Olecku. Celem konkursu było propagowanie piękna poezji Wandy
Chotomskiej, doskonalenie umiejętności recytatorskich oraz propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Do konkursu przystąpiły
dwie dziewczynki: Wiktoria Jachimowicz i Lidia Leonarczyk..

W dniu 19 listopada został rozstrzygnięty konkurs plastyczny
"Barwy jesieni" organizowany przez Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku. Komisja konkursowa oceniając prace, wzięła pod uwagę umiejętność doboru różnych technik plastycznych, estetykę i własnoręczność wykonania pracy przez dziecko. Do konkursu przystąpiły Roma Konopka; Julia Jackiewicz otrzymała wyróżnienie. W listopadzie również odbyło się wręczenie nagród uczestnikom konkursu plastycznego „Dary Pani Jesieni” organizowany
przez Niepubliczne Przedszkole Kubuś i Przyjaciele. Grupa Słoneczek i Krasnoludków otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody.
E.Kosińska
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