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Wydarzenie miesiąca

SCENA PRZEDSZKOLAKA

Spektakl muzyczny przygotowany przez aktorów z Fundacji Form-Art
pt.:„Wielki Odkrywca” to interaktywne przedstawienie, które porusza aktualny problem społeczny, jakim jest uzależnienie od gier komputerowych, telefonu czy tabletów. Głównym bohaterem jest chłopiec o imieniu Ryś, który
podczas choroby nudzi się w domu. Jego dziadek obiecując mu zabawkę z
którą nigdy nie będzie się nudził, wyzwala we wnuku potrzebę twórczego
działania. Właśnie tak zaczyna się tygodniowa przygoda chłopca w jego własnym pokoju wraz pająkiem mieszkającym w kącie o imieniu Leopold i papugą Arą. Łóżko chłopca staje się magicznym wehikułem, statkiem i rakieta kosmiczną. Przemierza On różne światy poprzez morza, szczyty Himalajów,
przestrzeń kosmiczną i tak właśnie staje się tytułowym „Wielkim Odkrywcą”.
Po tygodniu wspaniałej zabawy przeziębiony chłopiec poznaje tajemnice prezentu – zabawki obiecanej przez dziadka. To WYOBRAŹNIA, która nie pozwala się nudzić.
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Nie nudziliły się również nasze dzieci, ponieważ czynnie uczestniczyły w
spektaklu grając na instrumentach, klaszcząc, nawołując, odzwierciedlając
różne odgłosy. Opowieść zwraca uwagę dzieci na kształtowanie swojej osobowości i pokazuje, że zdobycze techniki powinny być tylko dodatkiem w
życiu, a nie jego sensem. W miesiącu maju dzieci miały możliwość obejrzenia jeszcze jednego spektaklu teatralnego pt.:„Lokomotywa” w wykonaniu
aktorów Narodowego Teatru Edukacji im. A.Mickiewicza we Wrocławiu.
Pociąg pełen humoru i dobrej zabawy odjeżdżał ze stacji, by dotrzeć do
wszystkich którzy kochają Pana Tuwima!
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E.Kosińska

W tegorocznej XVI edycji konkursu zorganizowanej przez ROK „Mazury
Garbate” w Olecku wystąpiło setki przedszkolaków, które zaprezentowały się
w 19 występach. Dzieci oceniała komisja konkursowa w składzie Anna Duchnowska

(przewodnicząca),

Zofia

Kardel

i

Agnieszka

Lewandow-

ska. Wszystkie dzieci zachwyciły licznie zgromadzoną publiczność. Komisja
przyznała wyróżnienia: grupa-Słoneczka za kultywowanie ludowych tradycji
i skoczny taniec, grupa - Sówki za kolorową, energiczną i radosną interpretację deszczowej piosenki, grupa-Piraci ze Smyka za zawadiackie wykonanie
pirackiej piosenki, chwile grozy i świetną grę aktorską. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone. Grupy otrzymały dyplomy i nagrody niespodzianki. Serdecznie gratulujemy.
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A .Kropiwnicka
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Olecka Olimpiada Milusińskich
Na stadionie MOSiR odbyła się X edycja Olimpiady Milusińskich im. Romualda Wojnowskiego. W zawodach wzięło
udział 118 dzieci. Rywalizacja dzieci rozpoczęła się od uro-

czystego otwarcia zgodnie z zachowaniem ceremoniału igrzysk. Po wciągnięciu flagi na masz odczytano apel olimpijski. Znicz olimpijski zapalił Antoni
Witkowski, absolwent naszej placówki, wnuk Romulada Wojnowskiego - pomysłodawcy Olimpiady. W Olimpiadzie startowały dzieci w wieku od 3 do
10 lat. W niektórych konkurencjach maluchy startowały wspólnie z rodzicami. Najlepsi mali zawodnicy stanęli na podium, aby odebrać dyplomy i drobne upominki. Wśród nich: Pola Terepko, Jakub Wijas, Halina Żukowska, Maja Domelewska, Fabek Jaworowski i Janusz Niedziejko-Ziółkowski.
E.Kosińska
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miesiącu maju dzień kreatywnej zabawy przyniósł naszym przedszkolakom wiele pomysłów. Tym razem dzieci wykorzystały przed-

mioty codziennego użytku . Grupa Słoneczka bawiła się farbami, którymi malowała na mleku. Efekt końcowy zaskoczył dzieci i bardzo się im podobał.
Natomiast

Krasnoludki wyczarowały z rolek po papierze toaletowym

pszczółki i tulipany. Grupa Sówek stworzyła z talerzy papierowych i plastikowych kubeczków piękne kwiaty na rękę , a Smyki z oddziału w Siejniku zrobiły kolorowe grzechotki z puszek po napojach. Zaletą samodzielnie wykonanych zabawek jest to, że dzieci przywiązują się do nich silniej niż do tych kupionych w sklepie, a uczucie to może być jeszcze mocniejsze, jeśli zaangażujemy dziecko już na etapie planowania i projektowania. Dlatego też samodzielne wykonane zabawki mogą stać się najlepszą zabawką naszego dziecka.
Joanna Maj
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uchcikowa środa
W miesiącu maju grupy: Sówki, Słoneczka i Krasnoludki samodzielnie wykonywały kolorowe ka-

napki. Wśród dodatków dominowały zdrowe warzywa, które później chętnie zajadaliśmy. Zabawa była świetna! Znowu nauczyliśmy się czegoś nowego. Już teraz możemy pomagać rodzicom
przy kolacji;) Biedroneczki i Jagódki na zajęciach kulinarnych wykonały jeżyki z serka topionego. Dzieci wiedzą, że nabiał jest niezwykle pożywny i zdrowy dla organizmu, dlatego warto i trzeba
sięgać po niego jak najczęściej.
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K.Adamczyk
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mykusie nigdy się nie nudzą. W Dniu Dziecka zrobiliśmy pyszne

desery, które bardzo szybko zniknęły z talerzyków. Maluszki uwielbiają kolorowe bańki, podczas zabawy śmiech dzieci niesie się po całym przedszkolu.
Swoje drugie urodziny obchodzą Dominisia, Misia i Florcia. Anna Pachutko

Gazetkę zredagowała-Ewa Kosińska
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