Nasze Smykusie są już bardzo samodzielne. Przy niewielkiej pomocy pani myją rączki przed posiłkami i szczotkują ząbki po jedzeniu. Jest to przy okazji fajna zabawa, która sprawia maluchowi wiele
radości. Niektóre dzieciaki korzystają już z nocniczków. Do naszego
grona dołączyli Lenka, Amelka i Alek.

Gazetkę opracowała
Ewa Kosińska
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Ploteczki misia i laleczki
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Wyarzenie miesiąca

Festyn „Raz na ludowo”

Już po raz piąty w naszym przedszkolu odbył się festyn „Raz na
Ludowo”. Celem imprezy jest rozwijanie u dzieci tożsamości regionalnej i zamiłowania do tańców i pieśni ludowych. W tym roku na
wielkiej zielonej scenie zaprezentowało się 12 grup z powiatu. Nagrodą za piękne tańce ludowe i przyśpiewki była statuetka „Kolorowego
koguta” i dyplom. Wszyscy uczestnicy mieli okazję skosztowania
wiejskiego chleba ze smalcem i ogórkiem kiszonym, a także wypieków przygotowanych na festyn, zapraszamy za rok… K.Chmielewska

Siedlisko jest pięknie położone wśród zieleni, naturalnych łąk, w
pobliżu lasu i jeziora Mącze. Właściciele gospodarstwa przygotowali
grupie Krasnoludków wiele atrakcji. Przeprowadzili dla wszystkich
warsztaty z pieczenia chleba. Aktywnie uczestniczyły w całym procesie, zaczynając od przesiewania mąki, wyrabiania ciasta, formowania
swoich chlebków, posypywania różnymi ziarnami, a kończąc smarowaniem blaszek i układaniem na nich swoich wyrobów. Były zachwycone, ale i przeświadczone, że jest to nie takie proste i pracochłonne
zajęcie. Niemniej uciechy sprawiło im karmienie i głaskanie kóz,
owiec, baranków, koni, królików. Na zakończenie pobytu wszyscy
przeszli skrócony kurs dojenia kóz oraz degustacji koziego mleka. Trochę zmęczeni, ale pełni niezapomnianych wrażeń i nowych doświadczeń, ze swoimi wypiekami, wróciliśmy do przedszkola, gdzie jeszcze
długo opowiadaliśmy o swoich odczuciach.
E.Kosińska
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Pod takim hasłem odbyło się spotkanie integracyjne w Centrum
Edukacji Specjalnej przy ŚDS w Olecku zorganizowane z okazji obchodów Światowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną. Uczniowie i wychowankowie CES gościli przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola SMYK w Olecku oraz Przedszkole
z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku. Dzieci miały okazję zintegrować się podczas tworzenia przedstawienia teatralnego, pt.: „Pory Roku
w Zaczarowanym Lesie”. Młodzi aktorzy chętnie włączali się w zadania przygotowane przez organizatorów spotkania. Za sprawą kostiumów i różnorodnych rekwizytów przemieniali się w bajkowe postacie.
Na scenie w CES pojawili się: Rodzina Misiów, Zima, Bałwanek,
Wiosna, Lato oraz Jesień. Uczestnicy spotkania stworzyli również
wspólnie plakat symbolizujący ideę imprezy. Malowali farbami na
płótnie kolorowe serce otoczone odbiciami dziecięcych dłoni. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem oraz wspólnym zdjęciem na
tle stworzonego przez dzieci plakatu.
E.Kosińska
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Dnia 29 maja dzieci z grupy Krasnoludków wybrały się na
wycieczkę do Nadleśnictwa w Olecku. Przedszkolaki miały
okazję do tego, by zwiedzić zielony zakątek, jak również
mogły wyobrazić sobie pobyt w lesie. Pani dyrektor opowiadała w bardzo ciekawy sposób dzieciom o roślinach występujących na naszym terenie oraz o życiu zwierząt, pokazując
jednocześnie „ zgaduj- tablice”. Dzieci poznały zasady działania zegara słonecznego, który znajduje się na terenie Nadleśnictwa. Wrażenia z pobytu były ogromne, czekamy z niecierpliwością na kolejną wizytę.
E.Kosińska

Są takie dwa dni szczególne w roku w których Mama i Tato mają
swoje święto. Z tej okazji dzieci ze wszystkich grup wiekowych zaprosiły swoich kochanych rodziców do swoich sal na uroczystość z okazji
ich święta. Następnie nadszedł czas na występy małych artystów, którzy począwszy od maluszków po starszaki dali z siebie wszystko, pełni
zapału i zaangażowania deklamowali wierszyki, wyśpiewali z serca
piosenki, oraz tańczyły przygotowane ze swoimi paniami układy taneczne.
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Dzieci z wszystkich grup wiekowych spotkały się ze stomatologiem.
Przedszkolaki dowiedziały się jak prawidłowo utrzymać higienę jamy ustnej, w jaki sposób szczotkować zęby. Wielkim zainteresowaniem cieszył się model sztucznej szczęki. Dzieci opowiadały o swoich
wizytach w gabinecie stomatologicznym. Pan stomatolog zdradził sposoby na opanowanie strachu przed wizyta w gabinecie dentystycznym.
Dzieci wspólnie ustaliły, co służy a co szkodzi zębom mlecznym i stałym. Przedszkolaki otrzymały kolorowe przybory do mycia zębów.
Spotkanie zakończyło się zaśpiewaniem znanej dzieciom piosenki
„Szczotka, pasta”.
K.Adamczyk
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Nasze przedszkolaki obejrzały spektakl teatralny w wykonaniu grupy teatralnej „Ananasy” działającej przy GOK „Mazury Garbate”. "W
wielkim lesie tuż nad rzeką małpki w szkole uczą się..." Nauczyciel ogromny słoń Ołdaceba ma z nimi niemałe problemy. Psikus jednej
małpki powoduje jednak ogromną zmianę w pozostałych uczniach.
Wszyscy przekonują się, że nieobecność w szkole to bardzo duża strata, która powoduje wiele problemów.... Barwna scenografia, świetna
gra aktorska oraz stroje spowodowały, że dzieci oglądały przedstawienie z zapartym tchem, a jednocześnie dowiedziały się, że warto chodzić do szkoły.
K.Adamczyk
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Prezentowane programy artystyczne u wielu mam wywołały
uśmiech a czasem nawet łzy autentycznego wzruszenia. Zrobione z
miłością i ujmującą prostotą laurki z życzeniami, 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. Kolejno nadszedł czas na miłe spędzenie chwil ze swymi
pociechami na luźne oraz rozmowy pomiędzy rodzicami przy zorganizowanym dla nich poczęstunku.
E.Kosińska
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Już po raz trzeci 30 maja odbył się Piknik Rodzinny na DZIEŃ
DZIECKA w gospodarstwie agroturystycznym w Jaśkach. Tłum gości zawitał w przepięknym miejscu z dala od miasta, którym przyglądał się z zaciekawieniem z dachu bocian. Piknikowi towarzyszyło
mnóstwo atrakcji. Rodziny uczestniczyły w czterech przystankach:
sensorycznym, malarskim, sportowym i wokalnym. Była trampolina,
która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, huśtawka na drzewie, piaskownica dla najmłodszych, puszczanie baniek mydlanych,
dzieci także mogły pomalować sobie buźki.

Maluchy mogły przejechać się konno, popływać wraz z rodzicem
łódką po jeziorze. Po wyczerpujących swawolach należało coś zjeść. I
tu także organizatorzy, stanęli na wysokości zadania. Przygotowano
mnóstwo smakołyków: kiełbaskę z grilla, pokrzepiającą zupę, a na deser: lody i watę cukrową. Przedszkole dziękuje wszystkim rodzinom
za liczne przybycie i wspólną zabawę, zapraszamy za rok. E.Kosińska
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