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Z okazji Świąt Wielkanocnych w naszym przedszkolu zorganizowaliśmy
kiermasz, gdzie mogli Państwo kupić kartki świąteczne, pyszne muffinki i ciasteczka, dekoracyjne jajeczka i pisanki, palmy, owies i rzeżuchę, a także zajączka i baranka z ciasta. Te śliczne cuda zostały
wykonane przez nasze nauczycielki, a także twórców ludowych—p.
Annę Bałdygę oraz p. Zofię Namiotko
(pracę udostępnione w komis). Wszystkie
zebrane pieniądze zostaną przekazane
na organizację zbliżającego się festynu
„Raz na ludowo”.

Anna Bałdyga
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WYDARZENIE MIESIĄCA

POŻEGNANIE ZIMY

KINGA
Nowa dziewczynka w grupie
starszaków, mała blondyneczka o pięknych dużych oczach,
ciekawa wszystkiego, lubiana
wśród kolegów i koleżanek.

JAŚ
Żywa iskra na tle grupy, pomysłodawca
ciekawych zabaw, wielbiciel klocków
lego, kochający zwierzęta, a zwłaszcza
kotki.
Tradycyjnie w PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY dzieci z naszego przedszkola
celebrują pożegnanie poprzedniej pory roku. Tego dnia udaliśmy się
na spacer. Towarzyszyła nam słomiana kukła Marzanna. Barwnym i
wesołym korowodem przeszliśmy okolicznymi ulicami, by powitać
wiosnę. Nad rzeką przy dźwiękach piosenek żegnających zimę i witających wiosnę, a także okrzyków: „żegnaj zimo, witaj wiosno” wrzuciliśmy Marzannę do rzeki (oczywiście tylko malutka Marzankę, żeby nie
zaśmiecać naszej Legi). Teraz musi już być tylko cieplej i bardziej słonecznie – w końcu mamy już wiosnę!

WIKTORIA
Cicha, ale jakże pojętna, umiejąca
czytać i pisać, dziewczyna na
szóstkę w szkole.

Katarzyna Adamczyk
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NIKOLA
Dziewczynka mająca uzdolnienia plastyczne, wrażliwa, inteligentna, pomysłodawczyni
ciekawych zabaw, wspaniała
pływaczka.

BARTEK
Pierwszy sportowiec grupy, samodzielny w zajęciach i zabawach, pierwszy
matematyk w grupie, wspaniały pływak
na basenie.

W ramach akcji „Razem bezpieczniej”, dzieci z nauczycielami i
opiekunami udały się 6 marca do Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Olecku. Smyki dowiedziały się wielu informacji dotyczących pracy strażaka. Wysłuchały, którymi pojazdami strażacy wyjeżdżają do wypadków, a jakimi gaszą pożary. Dzieci zapoznały się ze
sprzętem pożarniczym znajdującym się na wyposażeniu jednostki.
Miały okazję zobaczyć również, jak wygląda w środku wóz strażacki
oraz przymierzyć hełm. Wszystkie dzieci zgodnie przyznały, że zawód
strażaka bardzo im się podoba i prawie wszyscy chłopcy chcieliby w
przyszłości pracować w Straży. W najbliższym czasie przedszkolaki
obejrzą inne miejsca, w których praca jest równie emocjonująca i ciekawa. Składamy serdeczne podziękowania pracownikom Straży Pożarnej w Olecku, którzy umożliwili naszym Smykom poznanie zawodu
strażaka z bliska.
Ewa Kosińska

DAWID
Najmłodszy w grupie, bardzo
szybki i odważny, wspaniały
rysownik samochodów wszelkiego rodzaju, sympatyczny kolega.
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W miesiącu marcu grupa „Stokrotek” przystąpiła do realizacji
„Krajowego programu edukacyjnego dla dzieci w wieku przedszkolnymi, ich rodziców i opiekunów „Czyste powietrze wokół nas”, który jest
jednym z narzędzi służących do realizacji celów Narodowego Programu Zdrowia w zakresie ochrony zdrowia oraz rozwoju dzieci przed narażeniem na dym tytoniowy. Pierwszą z form realizacji programu było
zapoznanie rodziców z założeniami programu oraz wyrażenie zgody na
udział dziecka w programie. Koleją formą realizacji programu była wycieczka ukierunkowująca uwagę dzieci na źródła i rodzaje dymu, poprzez obserwację w najbliższym środowisku oraz zajęcie – „Co i dlaczego dymi?”. Założeniem programu jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

Po co uczyć się samodzielności, skoro kiedyś samo się nauczy.
Oczywiście, że się nauczy- przecież człowiek 12-letni (o ile rozwija się prawidłowo) będzie umiał włożyć buty, nawet jeśli będziemy mu
zakładać jeszcze w pierwszej klasie podstawówki. Ale w treningu samodzielności nie chodzi tylko o zwykłe wytrenowanie czynności.
Nauka samodzielności w samoobsłudze na kolejnych etapach
rozwoju przekłada się na samodzielne podejmowanie decyzji, walkę o
swoje racje, budowanie poczucia wewnętrznej kontroli (to zależy ode
mnie, to ja mam na to wpływ), asertywne eksponowanie własnego
zdania, odmawianie, wyrabia poczucie, że można coś zdziałać, z czymś
sobie poradzić, że nie trzeba stale innych wokół siebie, by móc sobie
poradzić w codziennych problemach, uczy radzić z własnymi emocjami
i słabościami, czyli uczy psychicznej lub psychologicznej samodzielności.
Samodzielność uczy niezależności i pewności siebie. Poza tym,
trenowanie samoobsługi przygotowuje do ogólnej sprawności motorycznej, manualnej, dziecko wyręczane po prostu zazwyczaj jest mniej
zgrabne ruchowo, a jego ruchy często są niezborne, powolne. Przede
wszystkim jednak trening samodzielności przygotowuje do dorosłego,
samodzielnego pełnienia życiowych ról- pracownika, małżonka, rodzica, kierownika, klienta sklepu, petenta banku, organizatora itd.
Opracowała Katarzyna Chmielewska na podstawie artykułu
napisanego przez psycholog
Agnieszkę Ochlust.

Ewa Kosińska
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W środę, 13 marca do naszego Przedszkola zawitali ponownie aktorzy
ze Studia Teatralnego „Karuzela” z Białegostoku.
Tym razem przyjechali z nowym przedstawieniem o znanej wszystkim,
drewnianej marionetce, imieniem – PINOKIO.
Zarówno dzieci, jak i nauczycielki były zachwycone przedstawieniem,
gdyż gra aktorska i forma występu aktorów (pacynki, marionetki, gra
cieni oraz żywego aktora) z tego Studia jest naprawdę na najwyższym
poziomie. Dodatkowo, precyzyjnie dopasowana muzyka… Wszystko to
sprawiło, że na długo w naszej pamięci pozostaną przygody tego niezwykłego, drewnianego pajacyka, który za wszelką cenę chciał zostać
prawdziwym chłopcem.
Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy ich gościć w naszym
Przedszkolu.
Joanna Daniłowicz

Drugi tydzień marca w grupie Krasnoludków upłynął pod hasłem
"Kim będę w przyszłości?". Dzieci miały możliwość zapoznania się z
różnymi zawodami: ekspedienta - podczas wspólnych zabaw w sklep,
strażaka - wycieczka do Straży Pożarnej, aktora - zabawy kukiełkami i
pacynkami w teatr oraz kucharki - wspólne przygotowywania pysznej i
zdrowej sałatki owocowej.
Anna Buraczewska

W dniach przedświątecznych gościliśmy w naszym Smyku pana Krzysztofa Adamczyka i Zofię Słyszewską, którzy pokazali dzieciom, jak powstają wielkanocne pisanki. Tradycje i zwyczaje ludowe są bardzo bliskie małym Smykom....
Ewa Borzeńska

8

5

Rozwijanie talentów dziecka to jedno z wielu zadań przedszkola. W naszym
przedszkolu jest wiele utalentowanych dzieci, które chętnie biorą udział w różnych konkursach, w których rozwijają talent: muzyczny, recytatorski, plastyczny.
Od początku roku przedszkolnego wzięliśmy udział w następujących konkursach:
1. Jesienny wiersz- konkurs recytatorski organizowany przez Przedszkole Miejskie w Olecku.
I miejsce zajęła Amelia Jarosz z grupy 3-4 latków
III miejsce zajęła Karolina Kiriaka z grupy 5 latków.
2. Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa- konkurs plastyczny ogólnopolski.
Dostała podziękowania za udział Antonina Słyszewska.
3. Zabytki mojego miasta- konkurs plastyczny ogólnopolski organizowany przez
Przedszkole w Kołobrzegu. I miejsce otrzymała Zuzia Żukowska z grupy 5 latków.
4. Zima, zima za oknami, optymistyczne dzieciaki bawcie się z nami– wyróżnienie w konkursie plastycznym organizowanym przez Publiczne Miejskie w Olecku— Weronika Maj z grupy 3-4 .
5. Dostaliśmy również wyróżnienie w konkursie plastycznym pt,, Zapobiegajmy
pożarom” na szczeblu powiatu oleckiego. Prace Mateusza Daniłowicza i Krzysztofa Koczota z grupy 3-4 latków zakwalifikowano do konkursu na szczeblu wojewódzkim w Olsztynie.
6. Dyplom uczestnictwa w konkursie ekologiczno – plastycznym na plakat upowszechniający prawidłowe postępowanie ze zużytymi bateriami i akumulatorami w ramach publicznej kampanii edukacyjnej Marszałaka Województwa Warmińsko Mazurskiego otrzymała Antonina Słyszewska z grupy 3-4 latków.
7. Obecnie przygotowujemy się do konkursu recytatorskiego pt.
,,Optymistyczny wiersz” organizowanego przez Optymistyczne Przedszkole w
Wieliczkach.
8. Czekamy również na wyniki konkursu plastycznego ogólnopolskiego pt.
,,Przyroda Warmii i Mazur”.
Katarzyna Chmielewska
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Krasnoludki serdecznie
dziękują pani Joannie
Grześ (mamie Lidki) za
przeczytanie nam bajek - "Trzech świnek" i
"Czerwonego Kapturka". Już wszyscy wiemy, że nie warto być
leniuszkiem oraz nie
wolno rozmawiać z
nieznajomymi.
Zapraszamy wszystkich
chętnych rodziców do włączenia się do akcji i przeczytania Smykom
bajki.

Zapraszamy do udziału w rodzinnym konkursie "Olecko
bez elektrośmieci". Zbędne, zużyte lub zepsute urządzenia elektryczne i elektroniczne które często zajmują
miejsce w naszych garażach, piwnicach i strychach warto
zawieźć do Stacji Przeładunkowej za wiaduktem przy szosie na Wieliczki, gdzie znajduje się Punkt Dobrowolnego
Gromadzenia Odpadów. Tu można zostawić za darmo elektrośmieci. Zadanie polega na dostarczeniu do przedszkola karty odpadu. 10 kg elektrośmieci to 1 zielony punkt
dla rodziny. Konkurs trwa do końca maja. Na aktywne rodziny czekają wyjątkowo atrakcyjne i rodzinne nagrody.
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