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Gazetkę opracowała - 

Ewa Kosińska 

Pogoda dopisuje, więc maluszki dużo czasu spędzają na ta-

rasie. Ogromną radość sprawiło dzieciom wyjście na pobli-

skie place zabaw, gdzie mogły wybiegać się na trawie, po-

zjeżdżać na zjeżdżalni oraz budować babki z piasku. Do 

grona Smykusiów dołączyły Milenka, Nikola i Anastazja.  

                                                                             A.Pachutko                                                                                                                  

   

Ploteczki misia i laleczki  

Maj  2016 

Wydarzenie miesiąca 

„Scena Przedszkolaka” 



  W dniach 16 -17 maja już po raz XV Regionalny Ośrodek Kultury 

"Mazury Garbate" w Olecku zorganizował Przegląd Twórczości Dzie-

cięcej "Scena Przedszkolaka". Na scenie zaprezentowały się dzieci z 

Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi, „Smyk”, „Bajka”, 

„Jedyneczka” , „Kubuś i Przyjaciele”, oraz ze szkół SP3, SP4 i SP w 

Gąskach. Scena Przedszkolaka ma charakter przeglądu, w którym  
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W ramach programu „Cała Polska czyta dzieciom” odwiedziła na tym 

razem olecczanka Danuta Bomber, która prezentowała swoje wiersze. 

Spotkanie cieszyło dużym zainteresowaniem. Pani Danuta przyznała, 

że wiersze pisze "od zawsze". Kocha przyrodę i dzieci, stąd wiele jej 

utworów jest właśnie na ten temat.                                     E.Kosińska 
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W miesiącu maju każde dziecko staje przed dużym wyzwa-

niem, bo chce obdarować swoją mamę prezencikiem z oka-

zji Dnia Mamy. Grupa Jagódek wykonała kolorowe drzewka 

z odrysowanych rączek. Grupa Słoneczek i Krasnoludków 

kolorowała i wycinała laurki dla swoich mam. Sztandaro-

wym prezentem na Dzień Mamy i Taty było wykonanie wła-

snoręcznych kolorowych mydełek w kształcie kwiatów i 

muszli z gliceryny z dodatkiem barwników, suszonych 

kwiatów, guzików oraz muszelek.                       E.Kosińska 

każda z występujących grup otrzymuje nagrodę. Celem imprezy jest 

prezentacja artystycznych dokonań grup przedszkolnych, wymiana do-

świadczeń w pracy z dziećmi oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej 

dzieci. Pierwszego dnia na scenie wystąpiły dzieci młodsze ( 10 grup), 

w tym grupa Krasnoludków i Słonecze w repertuarze „ Kosmo Dance” 

oraz grupa Jagódki w układzie tanecznym „Chocolade”. Dzieci otrzy-

mały dyplomy, gry planszowe, słodkie nagrody i statuetki 

„Meluzynki”.                                                                                  J.Maj 
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Zajęcia dodatkowe w przedszkolu są przede wszystkim szansą na roz-

wijanie zainteresowań. To doskonała okazja, żeby wspierać kilkulatka 

w poszukiwaniu talentów, które w nim drzemią, i wzmacniać w nim 

wiarę we własne możliwości. Podstawową zaletą katechezy w przed-

szkolu jest fakt, że pomaga ona patrzeć na sprawę szeroko rozumiane-

go wychowania w sposób integralny. Nie wystarczy u dziecka rozwi-

jać tylko jedną stronę jego osobowości, np. tylko pamięć czy rozum, a 

nie zwracać uwagi na rozwój jego uczuć i woli, ale winien się rozwijać 

cały człowiek, ze wszystkimi podstawowymi właściwościami ciała i  



W dniu 25 maja nasze przedszkole wzięło udział w wydarzeniu 

„World Challenge Day" organizowanym przez TAFISA- Międzyna-

rodowe Stowarzyszenie na rzecz Sportu Powszechnego. Organizacja 

międzynarodowa, TAFISA prowadzi działania na rzecz wspólnot lo-

kalnych i obywateli na całym świecie, promując sport dla wszystkich i 

aktywność fizyczną jako niezwykle istotne źródło rozrywki, zdrowia, 

integracji i rozwoju społecznego. Tego dnia aktywnie spędziliśmy czas 

na świeżym powietrzu.                                                        E.Kosińska 
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duszy.  Zajęcia logopedyczne dla dzieci z występującymi zaburzenia-

mi rozwoju mowy. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy i 

uwzględniają ćwiczenia aparatu artykulacyjnego. Dla każdego dziecka 

dobierane są odpowiednie zestawy ćwiczeń korygujących i wspoma-

gających rozwój mowy. Zajęcia rytmiczne  nie tylko kształcą mu-

zycznie, ale przede wszystkim poprawiają koordynację ruchową dziec-

ka i kształtują poczucie rytmu. Muzyka uwrażliwia i uspokaja, podob-

nie jak śpiewanie, które jest również znakomitym ćwiczeniem odde-

chowym. Celem zajęć z języka angielskiego jest zapoznanie dzieci z 

podstawowymi strukturami językowymi, takimi jak nazwy owoców, 

warzyw, zwierząt, oraz z podstawowymi zwrotami grzecznościowymi. 

Poziom zajęć jest indywidualnie dostosowany do każdej grupy wieko-

wej, a nauka odbywa się w dużej mierze poprzez zabawę. Sprawia to, 

że dzieci łatwiej przyswajają wiedzę. Celem zajęć sportowych jest  
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propagowanie zdrowego stylu życia oraz takie promowanie aktywno-

ści ruchowej, by stały się dla dziecka czymś naturalnym. Nasze przed-

szkolaki w okresie jesiennym i wiosennym raz w tygodniu uczestniczą 

w zajęciach nauki pływania. Zajęcia w wodzie dają dziecku dodatko-

wą stymulację rozwoju psychoruchowego, pozwalającą podnieść jego 

sprawność, inteligencję ruchową na wyższy poziom. Bardzo dziękuje-

my wszystkim nauczycielom zajęć dodatkowych w naszej placówce za 

poświęcony nam czas i naukę i życzymy wspaniałych wakacji. 

E.Kosińska 
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W dniu 31 maja przedszkolaki obejrzały teatrzyk pt. „Komputerowy 

zawrót głowy” w wykonaniu aktorów Studia Artystycznego ARENA 

z Białegostoku. Dzieci poznały historię Kuby, który zaczął niezdrowo 

się odżywiać, a kiedy dostał komputer, zrezygnował z uprawiania 

sportu. Nadmiar zjedzonych chipsów i długie przesiadywanie przed 

komputerem spowodowały złe samopoczucie bohatera. Przygoda 

chłopca była przypomnieniem i zachętą do aktywności fizycznej oraz 

wybierania zdrowych przekąsek. Przedstawiona w humorystyczny spo-

sób historia bardzo spodobała się przedszkolakom. Wszyscy doskonale 

bawili się podczas przedstawienia.                                       E.Kosińska 


