Podczas budowania torów:
- Może zrobię ci drogę wyboistą?
- No, nie wiem.
- Już jestem taki stary. Mam już 4 –lata,
ale moi rodzice i tak mnie kochają.
- Proszę pani, on wstał sam od stołu i znów jest samowolka!!
- Muszę iść do lekarza.
- A na co chory jesteś?
- Na ból!

Ploteczki misia i laleczki
Luty 2013

W łazience: - Proszę pani, ja chcę mieć tu spokój!!
- Proszę pani, podmuchasz mi zupę, bo ja nie mam powietrza.
- Nie przytulaj mnie tak mocno, bo mnie zgnieciesz na miazgę.

W marcu ponownie odwiedzi nasze przedszkole Teatr Karuzela tym razem z przedstawieniem pt. „PINOKIO”. Prosimy o wpłacanie po 2 zł do nauczycielek grup.
WYDARZENIE MIESIĄCA
OPRACOWAŁA:
ANNA BURACZEWSKA
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WIZYTA KSIĘDZA BISKUPA

GABRYŚ
Grupowy 5-latków, technik telefonów komórkowych, chłopiec o
niesamowitym głosie, laureat
konkursu „Na wesołą nutkę”,
wspaniały , odważny pływak na
basenie.

KAROLINA
Żywiołowa dziewczynka, nie dająca sobie
w kaszę dmuchać, , w przyszłości będzie
pełnić rolę na stanowisku kierowniczym.
Dyrygentka orkiestry na Scenie przedszkolaka.

25 lutego mieliśmy zaszczyt gościć w naszym przedszkolu niezwykłego gościa ks. Biskupa Ełckiego Jerzego Mazura i proboszcza parafii
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Olecku ks. prał. Mariana Salamona. Goście zostali bardzo serdecznie przyjęci przez właścicieli
przedszkola Renatę i Andrzeja Dunaj, panią dyrektor Ewę Borzeńską i
całą społeczność przedszkolną. Na powitanie dzieci przedstawiły program artystyczny, gdzie nie zabrakło piosenek i wierszy oraz opowiedziały ks. Biskupowi o swoim wesołym przedszkolu. Gość okazał swój
podziw i zadowolenie występami naszych milusińskich poprzez gromkie brawa i miłe słowa. Następnie nasi goście zostali obdarowani przez
dzieci oleckimi łosiami. Ksiądz Biskup nawiązał znakomity kontakt z
dziećmi, podziękował im za tak serdeczne przyjęcie, a następnie
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FILIP
Mały konstruktor klocków lego,
zaraża swoja pasją inne dzieci
Wielbiciel eksperymentów z zakresu fizyki, zdobywca pierwszego
miejsca w zawodach w zjeżdżaniu
„na byle czym” w Olecku.

CIĄG DALSZY W NASTĘPNYM NUMERZE
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wszystkich pobłogosławił i obdarował obrazkami z błogosławieństwem pasterskim. Tak piękne i wzruszające spotkanie wnoszące wiele
ciepła do naszego codziennego życia na długo pozostanie w naszej pamięci.
Ewa Kosińska
ZUZIA
Wspaniała dziewczynka to ona
pierwsza przeczytała nam książkę, odważna, recytująca najdłuższe wiersze. Zawodowa pływaczka na basenie.

SEBASTIAN
Chłopiec o niesamowitej pamięci, laureat
wielu konkursów, mający poczucie rytmu, tancerz hip-hopu, pierwszy pływak
na basenie.

MAKSYMILIAN
Niesamowity znawca i obrońca
zwierząt i ptaków, pasjonat albumów i książek przyrodniczych.
Przyszły dyrektor ZOO. Mały budowniczy, zbuduje coś z niczego,
pomysłodawca ciekawych zabaw.

Trzeci tydzień lutego w naszym przedszkolu odbył się pod hasłem ,, W
dalekim kosmosie". Dzieci bardzo chętnie nazywały i wskazywały na
planszy planety krążące wokół
Słońca. Zapoznaliśmy się z
pracą kosmonauty i dzieci odbyły kosmiczną podróż w skafandrach własnoręcznie zbudowaną z klocków rakietą, która
przeniosła ich do świata ufoludków i kosmitów. Spotkaliśmy jednego z nich na planecie Wenus i zabraliśmy do
przedszkola, by mógł zapoznać
się ze zwyczajami ziemian.
Ufoludek był bardzo miły, zrobił z nami zdjęcie i zatańczył. Małym
krasnoludkom bardzo podobał się kosmiczny temat, niemal każdego
dnia powstawała ,,kosmiczna" praca plastyczna, którą można było zobaczyć w naszej szatni. Dzieci utrwaliły pojęcia wysoki, niski, blisko,
daleko, nisko wysoko. Dzieliły na sylaby słowa związane z tematem i
zapoznały się ze zjawiskiem powstawania dnia i nocy. Wspólnie zastanawialiśmy się czy kosmos zamieszkują inne niż ludzie istoty żywe.
Katarzyna Chmielewska
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TRWAJĄ ZAPISY DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO
SMYK NA NOWY ROK SZKOLNY 2013/2014
1.
14 lutego w naszym Przedszkolu bawiliśmy się walentynkowo - dzieci
ubrały się na czerwono, sale przystrojone były serduszkami, dzieci
przygotowały niespodzianki swoim kolegom i koleżankom w grupie.
Serca towarzyszyły nam przez cały dzień. Były konkursy, zagadki, zabawy. Najważniejsze, że nie zabrakło uśmiechu, bo przecież o to najbardziej nam chodziło. Wszystkim ten dzień bardzo się podobał - szkoda, że jest tylko raz w roku... Wszystkim życzymy dużo miłości!
Anna Buraczewska

2.
3.

4.
5.

W roku szkolnym 2013/2014 przedszkole dysponuje 64 miejscami.
Do przedszkola będą przyjmowanie dzieci w wieku 2,5-6 lat.
Dzieci będą wpisywane na listę wg kolejności zgłoszeń na podstawie karty dziecka i rozmów z rodzicami lub prawnymi opiekunami i podpisaniu umowy cywilno-prawnej przez obie strony.
Do końca czerwca 2013 r. dyrektor sporządzi listę dzieci przyjętych do Smyka z podziałem na grupy.
W lipcu odbędą się zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych.
ZAPRASZAMY!!!

SERDECZNE ŻYCZENIA URODZINOWE
LUTOWYM SOLENIZANTOM:
LUIZIE DZBYŃSKIEJ
DAWIDOWI GAWRYŚ
FILIPOWI RUTKOWSKIEMU
LENIE PSKOWSKIEJ
PATRYKOWI SIEŃKO
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Zerówka w Smyku
to zero stresu
i 100% sukcesu w I klasie.
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom w roku szkolnym
2013/14 organizujemy ZERÓWKĘ w SMYKU dla dzieci 5 i 6 letnich.

To ostatni rok, kiedy te dzieci mogą
pozostać w przedszkolu i tu realizować podstawę programową, przygotowującą do przekroczenia progu
szkolnego. Rozpoczynając naukę w
szkole dziecko zmienia tryb życia, w
zerówce szkolnej jest postrzegane
jako uczeń, styka się z nowymi oczekiwaniami i wymaganiami dorosłych. Dla dziecka jeden rok to długi dystans. W znajomym miejscu
ma poczucie bezpieczeństwa, jego dojrzałość emocjonalna i społeczna będzie się umacniać. Dziecko będzie doskonale przygotowane i
starsze w momencie przekroczenia progu szkolnego.
Aby ograniczyć państwa wydatki proponujemy pakiet ekonomiczny. Dzieci będą uczęszczały do Smykowej Zerówki w
godz.8.00-13.00. W pakiecie 3 zajęcia programowe i realizacja
minimum programowego przygotowującego do I klasy, wszystkie dotychczasowe zajęcia dodatkowe, treningi pamięci i koncentracji i 2 posiłki.
5-godzinny pobyt dziecka w zerówce z dodatkowymi zajęciami i
wyżywieniem (śniadanie i obiad) będzie kosztował jedynie 150 zł
(5 zł wyżywienie dzienne i 50 zł zajęcia dodatkowe)
Jeśli zdecydują się Państwo na pełny pobyt dziecka w placówce w
godzinach opłata pozostanie bez zmian, tj. 450 zł .W obydwu wariantach będą możliwe odliczenia za posiłki. O szczegóły pytajcie
właściciela i dyrektora przedszkola.
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W sobotę, 23 lutego w „Dunajówce” na Jaśkach odbyła się prawdziwa
zimowa zabawa. Przybyła spora grupa rodziców wraz z dziećmi z naszego Przedszkola. Aż wrzało od zimowych harców na śniegu. Był
kulig z saniami w konnym zaprzęgu, który sprawił zarówno rodzicom,
jak i dzieciom wspaniałą frajdę. Rodzice wspominali swoje dzieciństwo, kiedy to kuligi były znacznie częstszą formą spędzania zimowego czasu. Dzieci natomiast, często po raz pierwszy w życiu, miały okazję przejechania się wielkimi saniami, które ciągnęły żywe (a nie mechaniczne :) ) konie.
Po cudownej przejażdżce zaczęło się prawdziwe, śniegowe szaleństwo.
Były konkurencje iście zimowe takie, jak: lepienie i kolorowanie bałwana, celowanie kapeluszem na głowę kolorowego bałwana, biegi
śnieżnym labiryntem, budowanie fortecy, przeciąganie liny, zjeżdżanie
sankami z górek czy wspólne lepienie śniegowych latarenek.
Kiedy ktoś zmarzł mógł ogrzać się przy ognisku, zjeść pieczoną kiełbaskę i ziemniaki, przepyszny (bo gotowany przez Panią Halinkę) biały barszcz oraz napić się gorącej herbaty z cytrynką.
To była bardzo aktywna i wesoła sobota. Wszystkim, którzy przybyli
dziękujemy za wspaniałą, wspólną zabawę. Mamy również nadzieję, iż
w przyszłym roku będzie jeszcze więcej zimowych SMYKÓW, które
odważą się wyjść z domu i spędzić radośnie czas.
Joanna Daniłowicz
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towarzystwie Zdrojka - sympatycznego wodnego ludzika. Razem z
nim 27 lutego odkryliśmy, skąd pochodzi woda, poznaliśmy jej właściwości i zastosowanie. Bawiliśmy się w zawody sportowe takie, jak:
żabki do stawu, slalom – rzeczka, ptaszkom chce się pić, skaczemy po
kałużach. Piliśmy dużo wody i nikt nie marudził, że jej nie lubi. Osłuchaliśmy się z piosenką „Mamo, tato, wolę wodę”, która od razu wpadła w ucho małym smykom, a także dowiedzieliśmy się, że śnieg,
deszcz czy grad to też woda.
Zachęcamy rodziców do zaglądania na stronę internetową
www.wolewode.pl , gdyż są tam artykuły dotyczące zdrowia oraz
wiele pomysłów na zabawy z dzieckiem.
Katarzyna Adamczyk

Nasze przedszkole przystąpiło do programu „Mamo, Tato, wolę wodę!” zainicjowanego przez firmę Żywiec Zdrój S.A. Jest to program
edukacyjny mający na celu podkreślenie roli wody w codziennej diecie
dziecka oraz pomoc w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych wśród najmłodszych. Organizatorzy zapewnili nam ciekawe
przewodniki, scenariusze zajęć wraz z licznymi pomocami: sylweta
Zdrojka, płytę z bajkami do słuchania, karty pracy dla dzieci.
Poprzez zabawę będziemy przybliżaliśmy dzieciom zasady prawidłowego żywienia oraz wpływ wody na ich życie i zdrowie, a także jej
znaczenie dla otaczającego nas świata. Wiedzę dzieci zdobywały w
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