Smykusie uwielbiają zajęcia muzyczno-ruchowe, które polegają
na stymulowaniu zmysłów równowagi, wzroku, słuchu i dotyku.
Bawimy się przy piosenkach dla najmłodszych, słuchamy odgłosów przyrody i zwierząt. Zajęcia te służą umuzykalnieniu dzieci,
nauczeniu poczucia rytmu. Sprzyjają również integracji maluszków w grupie.

Do naszej gromadki dołączyła Nastka.

Ploteczki misia i laleczki

Luty 2016

A.Pachutko

Wydarzenie miesiąca
Gazetkę opracowała Ewa Kosińska
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Zajęcia otwarte dla rodziców

Zajęcia otwarte dla rodziców to spotkania, dzięki którym możemy zoWalentynki dla przedszkolaków są prawdziwym, czerwonym dniem

baczyć, jak funkcjonuje nasze dziecko w grupie przedszkolnej, jakie
ma problemy i trudności. To czas poświęcony tylko dzieciom. Dobrze
jest, gdy mama lub tata uczestniczy w takich spotkaniach. W ten sposób wzmacniamy więzi rodzinne i poczucie wartości naszych pociech.
Dajemy sygnał naszym dzieciom, że to co robią codziennie w przedszkolu jest dla nas ważne. Tematem przewodnim zajęć w grupach Słoneczek i Krasnoludków była oczywiście zima. Dzieci utrwaliły wiado-

miłości i przyjaźni. Dzieci wzięły udział w różnych zabawach m.in.:
szukały drugiej połówki serca, rozwiązywały zagadki dotyczące bohaterów bajek, bawiły się zrobionymi przez siebie papierowymi serduszkami i balonami. Tego dnia przedszkolaki rozdawały uśmiechy, serduszkowce lizaki i mnóstwo pozytywnej energii. Walentynki w przedszkolu z pewnością można zaliczyć do udanych.
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E.Kosińska

W dniu 1 lutego dzieci obejrzały w kinie Mazur w Olecku przedstawienie pt.: „Bajka o Smoku Obiboku”, grupy teatralnej Teatr 30 minut. Bohaterem przedstawienia był smok, który zamiast ziać ogniem i
zjadać niewinne królewny, wymyślał przeróżne zagadki i pracował w
ogródku. Każde oglądające i słuchające bajki dziecko miało okazję
zmierzyć się z zagadkami smoka. Dzięki nawiązaniu do wszystkim
znanej polskiej bajki o Smoku Wawelskim "Bajka o Smoku Obiboku"
doskonale została odbierana przez dzieci. Przedstawienie było przygotowane z niezwykłą starannością przez profesjonalnych artystów, za
które otrzymali WIELKIE BRAWA….

E.Kosińska

mości na temat charakterystycznych cech zimy. Zaprezentowały umiejętności klasyfikowania i rachunkowości. Oglądały sprzęt sportowy,
który do przedszkola przyniósł tata Kamilka. Dzieci śpiewały piosenki
o zimie. Sprawnie liczyły ptaki, które u nas zimują oraz wymieniły ich
przysmaki. Natomiast w grupie Jagódek tematem zajęć było pogłębienie wiedzy na temat dinozaurów. Dzieci przyniosły do przedszkola
mnóstwo książek, maskotek, modeli, związanych z dinozaurami. Na
zajęciach uważnie obejrzały prezentację multimedialną i dowiedziały
się wielu ciekawych rzeczach o tych prehistorycznych gadach. A.Maj
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Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą. Ważnym
elementem tego okresu są bale karnawałowe. Bal karnawałowy dla
przedszkolaków to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele
tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im
wielu przeżyć i radości. Tak też było u nas. Dnia 9 lutego 2016 roku w
naszym przedszkolu odbył się długo wyczekiwany przez dzieci bal
karnawałowy. Już od rana pojawiały się dzieci przebrane za różne postaci znanych i lubianych przez dzieci bajek i kreskówek. Można było
spotkać królewny, rycerzy, piratów, policjantów, Batmana, Spider-
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Nauczycielki codziennie czytają ulubione bajki, baśnie swoim podopiecznym. Wiek przedszkolny to czas na rozwijanie zainteresowań i
przyzwyczajeń. Bardzo chciałybyśmy, żeby nasze dzieci w przyszłości
czytały książki, dlatego też zachęciłyśmy rodziców naszych wychowanków do sięgania po książki. W dzisiejszych czasach zdominowanych przez telewizję i komputery chwile poświęcone na wspólne czytanie książek w rodzinie pozwalają tworzyć atmosferę ciepła, intymności, wzajemnej bliskości, a dorosłym dodatkowo dostarczają momentów, kiedy można odpocząć od pośpiechu i codziennych spraw. Zachęcamy więc do codziennego czytania.

K.Chmielewska

Jakie państwo jest królestwem pizzy? Od kogo pochodzi nazwa Margerita? oraz Jakie były jej podstawowe składniki? Dzieci z grupy Jagódki już wiedzą. Te ciekawe informacje zdobyły w trakcie świętowania Dnia Pizzy, ogłoszonego 9 lutego. Mali kucharze z wielką precyzją
układali zdrowe produkty na cieście, które najbardziej lubią. Taka własnoręcznie wykonana pizza smakowała najbardziej na świecie. Natomiast grupy Słoneczek i Krasnoludków upiekły pyszne czekoladowe
muffinki. Każde dziecko przyszło do przedszkola z batonikiem, który
był podstawą do zrobienia babeczki. W ten dzień powiedzenie „palce
lizać”, było trafieniem w dziesiątkę.

K.Adamczyk

Mana. Nie sposób było zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. I
rozpoznać dzieci było bardzo trudno. Sala przedszkolna przystrojona
kolorowymi łańcuchami i balonami zachęcała wszystkich do tańca.
Zabawom i szaleństwom przy skocznej muzyce nie było końca. Podczas balu dzieci miały możliwość pozowania do zdjęć indywidualnych
i grupowych aby uwiecznić na zdjęciu przepiękne przebrania. Dziękujemy wszystkim rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pięknych balowych strojów. Szkoda że kolejny bal karnawałowy dopiero
za rok!
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A.Maj

Jak co roku 17 lutego w Smyku przedszkolaki obchodzą Święto Kota.
W tym roku każde dziecko przynioło ze sobą pluszowego kota, któremu śpiewało i mruczało znaną piosenkę „Wlazł kotek na płotek”.
Dzieci przed rozpoczęciem głównej zabawy zostały przebrane za kotki,
na ich tawarzach widniały czarne noski, wąsy, a na głowach uszy. Atmosfera w przedszkolu od samego rana była bardzo radosna. Podczas
zajęć z P.Kasią i Ewą przedszkolaki poznały zwyczaje, nawyki oraz
rasy kotów. Zapoznały się z wyglądem kota i jego charakterystycznymi

cechami pomagającymi w przemieszczaniu się po podłożu i ciasnych
pomieszczeniach oraz z narządami równowagi w uchu i ogonie. Dzieci bardzo zdziwiło, że koty nie rozróżniają słodkiego smaku. Wszyscy
bardzo chętnie wzięli udział w zabawach ruchowych ze śpiewem, konkurencjach sprawnościowych oraz w piciu mleka przez słomkę. Powstały piękne prace plastyczne przedstawiające kotki. Na zakończenie
panie przygotowały niespodziankę, teatrzyk o ,,Chorym kotku” korzystając z tekstu S. Jachowicza.
6

7

KChmielewska

