










zaszywamy buzię (imitujemy zaszywanie) i nie można się odzywać ale
dzieci oczywiście robią miny i mają świetną zabawę. Po odezwaniu się
zaczynamy od nowa aż do znudzenia.
"co tam jest" - do nieprzeźroczystej reklamówki wkładamy np. znalezioną na postoju szyszkę a dziecko odgaduje co jest wewnątrz.
Wymyślanie rodzajów ubrań, napojów, pojazdów itp. , wymyślanie rymów.
Wszystko to na zasadzie konkursu rodzinnego tzn. każdy mówi po kolei
(dorośli też) i kto nie ma pomysłu odpada.
Pozwól dziecku przestudiować trasę wyprawy. Za każdym razem gdy
zapyta: "daleko jeszcze?" pozwól mu samodzielnie sprawdzić to na mapie. Możesz zrobić wcześniej ksero z odpowiedniej strony w atlasie lub
wydrukować trasę z internetu - wtedy dziecko może zaznaczać przejechaną drogę pisakiem lub kredką na swojej własniej mapie.
Narysuj sama mapę podróży ze wszystkimi ważniejszymi punktami
orientacyjnymi - miasteczkami, tunelami, mostami. Taka mapa będzie
dla malucha jeszcze czytelniejsza. Jeszcze lepszym pomysłem jest pozwolić dziecku samemu rysować mapę w trakcie jazdy.
na mapie trasy można zaznaczyć "miejsca specjalne" i kiedy je mijacie
dać dziecku bonus podróżny: coś do jedzenia albo drobiazg do zabawy.
Warto mieć pod ręką kredki i zeszyty - dziecko może rysowac to co właśnie zobaczyło za oknem, będą to jego własne "zdjęcia" z wyjazdu.
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nie należy dawać dziecku wszystkich zabawek na początku drogi - bo się
nimi od razu znudzi.
nie należy się wściekać, gdy po raz setny usłyszymy "daleko jeszcze?"
Dla malca nasze pojęcie czasu jest abstrakcją
nie dawaj do fotelika samochodowego ciężkich/twardych/kanciastych
zabawek. W razie nagłego hamowania mogą poważnie zranić dziecko!

WYDARZENIE MIESIĄCA
GAZETKĘ OPRACOWAŁA:
ANNA BURACZEWSKA
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RAZ NA LUDOWO



21 maja, już po raz trzeci, w naszym Przedszkolu odbył się Festyn
„Raz na Ludowo”. Mimo, iż czarne chmury wisiały nisko na niebie, to
kolorowe stroje i pozytywny nastrój nas wszystkich odgonił je i aura
ostatecznie dopisała. J
Na polanie, blisko przedszkola zgromadziło się naprawdę dużo osób.
Było 7 zespołów z różnych szkół i przedszkoli, które zaprezentowały
się na scenie, otoczonej płotem z kolorowymi kwiatami i balonowymi
kogutami. Każdy zespół otrzymał w nagrodę za udział w Festynie, tradycyjną już, statuetkę „Kolorowego Koguta”, dyplom i uwielbiane
przez najmłodszych - naklejki. Oprócz występów, dzieci miały możliwość przejechania się drewnianymi wozami, łapania baniek mydlanych puszczanych przez szczudlarza, zjedzenia wiejskiego chleba ze
smalcem i ogórkiem kiszonym oraz waty cukrowej i skosztowania wypieków przygotowanych specjalnie na tę okazję przez rodziców naszych Przedszkolaków. Dodatkową atrakcją dla najmłodszych była
możliwość podglądnięcia pracujących nad rękodziełem artystów i nawet samodzielna próba stworzenia własnego rękodzieła. Zabawa była
znakomita!
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zabawka w pięć minut - mała
butelka po wodzie mineralnej
(plastikowa, przeźroczysta) albo
po małej coli (ta czerwona etykieta!) a w niej kamyki, piasek,
kawałki kolorowych słomek po
napojach. Uwaga - jeśli dziecko
umie samo odkręcić korek trzeba pilnować by zawartości nie
wzięło do buzi!
wszelkie zabawy ruchowe typu mówienie wierszyków z pokazywaniem
takich jak: "sroczka kaszkę warzyła", "patataj, pojedziemy w cudny kraj"
itd..
Zabawy dla starszych dzieci:
"Kto pierwszy zobaczy"... tu wymyślamy: samochód, krowę, kościół,
znak "STOP" etc.
"Kto znajdzie kolor" - szukacie za oknem rzeczy określonego koloru, np:
czerwonego czy niebieskiego.
"Wyrazy i literki": kto zna więcej wyrazów na "a", "b"...
"Gdzie jest litera" - Znajdźcie wybraną literę na billboardzie, znaku lub
szyldzie. Przeczytajcie całe słowo. Teraz kolej na następną literę (jak
będziecie często i długo jeździć to ani się obejrzycie, jak maluch nauczy
się czytać!)
"Gdzie jesteśmy" - dziecko zamyka oczy i ma zgadnąć, co zobaczy jak je
otworzy: wioskę, las, znak drogowy,
"Literowe domino": mama mówi wyraz, dziecko musi wymyśleć wyraz
zaczynający się na jego ostatnią literę, potem kolej na dalszych pasażerów - starszakom można powierzyć rolę kronikarza domina, czyli spisywania tego, co wymyślimy.
"Prawda czy fałsz" - rodzice mówią "Auta latają?", a dziecko odgaduje
wołając "tak" lub "nie". Jeśli powierzycie wymyślanie maluchowi zaskoczy was swoją pomysłowością.
z kukurydzianych chrupek zwilżonych śliną można robić różne przedmioty (a my odgadujemy co to) - a potem takie "dzieło" można zjeść
„kamień, papier, nożyczki" - gra do pokazywania dłońmi: nożyczki (2
palce w V) tną papier (otwarta dłoń), ale tępią się na kamieniu (dłoń w
pięść), papier owija kamień, ale przegrywa z nożyczkami, kamień wygrywa z nożyczkami, przegrywa z papierem.
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„Daleko jeszcze?” - Tym pytaniem Osioł doprowadzał Shreka do rozpaczy.
Jeśli i my nie chcemy oszaleć już po kwadransie wspólnej podróży, warto się
do niej przygotować. A że pomysł rodzi pomysł, traktujcie te propozycje,
jako inspirację do wymyślania własnych zabaw.
Kilkumiesięczny maluch to na wyjazdy partner idealny, bo większość czasu
śpi! A oto kilka porad czym go zabawić w aucie, pociągu lub samolocie, gdy
zacznie się nudzić:
 "paluszkowy teatrzyk" - czyli pacynki na palce opowiadające, gdzie
jedziemy. Można wymyślać bajki, gdzie bohaterami są nasze pociechy i
mówimy o tym ,co się zdarzyło lub zaraz zdarzy. Zamiast pacynek opowiadać mogą też wybrane zabawki.
 diodka świecąca w ciemności - gdy się jedzie po ciemku maluchowi
bywa baaardzo nudno, a światełko potrafi go zainteresować na jakiś czas.
 CD/kaseta z ulubionymi piosenkami - bez względu na nasz stopień
umuzykalnienia (czy też jego brak!) dziecko cieszy wspólne śpiewanie!
 Zabawka-grzechotka (miękka) na sznurku. Można ją wyrzucić z fotelika a mama/tata łatwo podadzą. Sprawdzą się również miękkie książeczki
z szeleszczącymi stronami i miękkim lusterkiem. Świetna jest też szeleszcząca i błyszcąca folia do kwiatów.
 "kto robi..." - Pytamy malca, kto robi: miau, hau, chrum etc. po czym
mu odpowiadamy. Dziecko bawią śmieszne dźwięki jakie wydajemy, a
przy okazji uczy się odgłosów zwierząt.
 "nie ma - jest!" - przykrywamy malca pieluszką i go szukamy. Jak znajdziemy wołamy "a
kuku" - można też pod pieluszkę chować siebie lub zabawki.
 Chrupki lub inne co-nie-co do
wyjmowania i wyjadania z
pudełka.
 "w której ręce" - chowamy
coś w dłoni, jeśli będzie to jadalne to przy okazji
"załatwimy" drugie śniadanie.
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Patronat medialny nad naszym Festynem objął Głos Olecka oraz Radio
Olsztyn, które to już 2 czerwca o 6:00 rano wyemitowało relację z
„Raz na Ludowo”. Chcieliśmy Wszystkim serdecznie podziękować za
pomoc i zaangażowanie w przygotowanie Festynu. Szczególne podziękowania kierujemy do:
- Rodziców Przedszkolaków ze SMYKA
- Pana Adama Kozłowskiego i Pana Tadeusza Witkowskiego
- Rektora WSZECHNICY MAZURSKIEJ W OLECKU, Pana Józefa
Krajewskiego
- Centrum Edukacji Ekologicznej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie
- Pani Elżbiety Skarżyńskiej, Rozlewnia Wód i Napojów
- Studia Reklamy BIS
- Urzędu Miejskiego w Olecku
- Regionalnego Ośrodka Kultury MAZURY GARBATE w Olecku
- Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej
- Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku
- Pana Ryszarda Majewskiego, PPHU „LIMBA”
- Pana Adama Stępniewskiego.
Joanna Daniłowicz
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Są takie dwa dni
szczególne w roku,
w których Mama i
Tato mają swoje
święto. Z tej okazji
d z i e c i
z
Pr z ed sz ko la
SMYK zaprosiły kochanych
rodziców
do swoich sal na
uroczystość z okazji
ich święta. Gdy nadeszła godzina 15.30, 24 i 27 maja, wszyscy Rodzice ku
radości swoich pociech zgromadzili się w salach poszczególnych grup. Serdecznie powitaliśmy naszych miłych gości, po czym dzieci zaprosiły swoje Mamy i Tatusiów do wspólnej zabawy przy
znanych i lubianych przez nich
przebojach oraz
zorganizowanych przez wychowawczynie
zabawach integracyjnych.
Smykusie, Stokrotki i Krasnoludki dali z sie4

Program edukacyjny "5 porcji warzyw, owoców lub soku"
jest skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców oraz nauczycieli w przedszkolach. Działanie to jest uzupełnieniem i rozszerzeniem kampanii trwającej od września
2011 roku, której celem jest propagowanie wśród dorosłych i
dzieci spożywania 5 porcji warzyw, owoców lub soku dziennie.
Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
dzienne spożycie warzyw i owoców powinno wynosić co najmniej 400-500 gramów, podzielonych na kilka mniejszych
porcji. Wielu z nas nie zapewnia swojemu organizmowi nawet
tej minimalnej ilości, która pozwala zadbać o dobre samopoczucie i kondycję.
Dlatego tak ważna jest edukacja, którą chcemy zacząć już w
przedszkolach, aby od najmłodszych lat zaszczepić w dzieciach zasady właściwej diety i zachęcać do spożywania warzyw, owoców i picia soków.
Nasze Smyki również wzięły udział w tym programie. Już
wszyscy wiedzą, że codziennie należy jeść 5 porcji warzyw,
owoców lub soku.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:
www.5porcji.pl
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W czwartek, 23 maja grupa Smyków wybrała się do MiejskoPowiatowej Biblioteki Publicznej w Olecku na spotkanie z pisarzem
książek dla dzieci, autorem m. in. słynnego wśród najmłodszych cyklu
pt. „Pan Kuleczka”, Wojciechem Widłakiem. Twórca przygotował

bie wszystko, pełni zapału i zaangażowania deklamowali
wierszyki, śpiewali z serca piosenki oraz tańczyli przygotowane ze swoimi paniami układy taneczne. Prezentowane programy artystyczne u wielu mam wywołały
uśmiech, a czasem nawet łzy autentycznego wzruszenia. Zrobione z miłością i ujmującą prostotą niespodzianki wręczone po występie oraz szczery uścisk ukochanej Mamy i Taty były wyrazem głębokiej miłości i podziękowania za to, że są, że kochają, i że są najlepsi na
całym świecie. Te krótkie chwile spędzone z rodzicami z
pewnością na długo pozostaną w pamięci – zarówno
Mam i Tatusiów – szczęśliwych, promieniujących, odświętnych i dumnych ze swych pociech oraz tych najmłodszych, których trud, zaangażowanie i pokłady
ogromnej miłości, jakie włożyły w przygotowanie uroczystości zostały tak miło i szczerze przyjęte.
Katarzyna Adamczyk

"worek z prezentami" dla zgromadzonych uczniów, w którym jak się
później okazało, znajdowały się różne przedmioty mogące posłużyć
pisarzowi do wymyślenia nowych pomysłów. Jak stwierdził Wojciech
Widłak, każdy z nas może mieć ideę, która da początek ciekawej historii. Pan Wojciech przedstawił zgromadzonym dzieciom swoje książki,
wśród których niewątpliwie największym zainteresowaniem cieszyła
się publikacja „Pan Kuleczka”. Dzieci miały również okazję poznać
historię powstania książki - od pomysłu, poprzez „przelanie” myśli na
papier aż do momentu, kiedy książka znajdzie się w rękach czytelnika.
Całe spotkanie autorskie przebiegało w atmosferze wzajemnego zrozumienia, czego dowodem była współpraca autora z dziećmi czy liczne
pytania do twórcy.
Ewa Kosińska
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29 maja dzieci wybrały się do kina na projekcję filmu animacyjnego pt.: „Safari”. Organizatorem była Akademia MAKfilm, która
ma na celu budowanie świadomości artystyczno – edukacyjnej
wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację cyklicznych spotkań warsztatowych. Projekty dostarczają wielu wrażeń estetycznych poprzez realizację swoistej hybrydy teatralno – filmowej. Uczestnicy projektu zagłębiają się m.in.: w tajniki animacji,
gatunków filmowych, alchemii kina, surrealizmu, szeroko pojętej dokumentalistyki, sztuki alternatywnej oraz reżyserii światła
i dźwięku. Nasze Smyki razem z Billy-sprytną surokatką i So5

kratesem-przyjaznym lwem wyruszyły z wyschniętej, afrykańskiej rzeki Okavongo w głąb lądu na poszukiwanie wody. Podczas pełnej niebezpiecznych przygód, wyprawy przez dziką
Afrykę, przyjaciele spotykają zwierzęta z całego świata. Wygnane ze swych rodzinnych stron przez niszczycielskie działania
człowieka, przybyły na Czarny Ląd w poszukiwaniu nowego domu. Wspólnie ruszają w drogę, by dokonać dramatycznego odkrycia: na rzece Okavongo ludzie zbudowali wielką tamę. Billy,
Socrates i ich nowi przyjaciele postanawiają pokrzyżować plany
ludzi i przywrócić rzece wodę. Bardzo dziękujemy rodzicom za
pomoc w opiece nad dziećmi.
Ewa Kosińska

Katarzyna Chmielewska

Zwykle to dorośli opowiadają swoim pociechom bajki. Tym razem przedszkolaki postanowili opowiedzieć bajki swoim młodszym kolegom i koleżankom.
18. maja 2013 w piękny słoneczny dzień odbył się konkurs pt. „Opowiem Ci
bajkę” zorganizowany przez Przedszkole Niepubliczne Bajka w Lesku.
Po wysłuchaniu jedenastu wykonawców z trzech grup wiekowych: 3, 4 i 5latków, jury miało twardy orzech do zgryzienia, ponieważ dzieci bardzo ładnie prezentowały swoje bajki. Nasze przedszkolaki zajęły:
- I miejsce zajęła w grupie wiekowej 3-latki Wiktoria Duchnowska
za bajkę pt. „Jaś i Małgosia”
- II miejsce w grupie wiekowej 4-latki otrzymał Filip Danilowicz za bajkę pt. „ Czarodziejski most” D. Gellner
- III miejsce w grupie wiekowej 5-latki otrzymał Patryk Karwel za bajkę pt. „Urodziny” D. Gellner
Laureaci otrzymali nagrody i dyplomy.
Konkurs pokazał, że słuchanie bajek może sprawiać przyjemność i może być
sposobem na ciekawe spędzanie wolnego czasu. Poza tym bajki pomagają w
poznawaniu świata i uczą odróżniania dobra od zła.
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WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO Z OKAZJI
URODZIN MAJOWYM SOLENIZANTOM:
MICHAŁOWI KAWAŁKO
JULII SADŁOWSKIEJ
KORNELOWI KULASZEWICZOWI
SEBASTIANOWI JAWOROWSKIEMU
MAKSYMILIANOWI LEMAŃSKIEMU
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