W końcu przyszła do nas upragniona wiosna i nasze maluszki korzystają z pierwszych promieni słońca bawiąc się na tarasie. Smykusie z radością i zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach ruchowych, zabawach paluszkowych, dziecięcych masażykach i zabawach
ze śpiewem przy muzyce. Do naszego grona dołączyła Amelka. Urodziny obchodziły Pola, Irenka i Gabrtysia.

Gazetkę opracowała
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Ploteczki misia i laleczki

Marzec 2015

Wyarzenie miesiąca

Powitanie Wiosny

Powitanie wiosny przez przedszkolaków rozpoczęło się od wspólnego śpiewania wiosennych piosenek. Tego dnia Krasnoludki i Słoneczka poszły na spacer , tradycyjnie niosąc ze sobą Marzannę. Smyk jest
ekologiczny, więc odszedł od bestialsko palonych Marzann i wrzucania ich do wody. Nasza ustrojona panią Zima uczestniczyła nam jedynie w happeningu wiosennym. Każde dziecko otrzymało piękny
kwiat i ze śpiewem na ustach wędrowało ulicami miasta w poszukiwaniu oznak wiosny. Rozdawane kwiaty były świetną okazją do wywołania uśmiechu na wielu zatroskanych dorosłych ludzi. „A ty zimo uciekaj i nie wracaj już” , śpiewały przedszkolaki, Witaj Wiosno!. Wiosna
posłuchała i obdarowała nas pięknym słoneczkiem, które w pewnym
momencie zostało zaćmione przez księżyc. Nasze przedszkolaki za-

Grupa Krasnoludków razem z rodzicami zrobiła czekoladowe
gniazdka wielkanocne. Dzieci w rozpuszczonej czekoladzie mieszały
paluszki i układały je na papierze do pieczenia, gdy gniazdka stężały
układały na nich jajeczka z czekolady i ozdabiały piórkami. Dziękujemy pani Kasi Daniłowicz za wspaniały pomysł i pomoc.
E.Kosińska
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opatrzone w kliszę miały okazję podglądać to wspaniałe zjawisko.
Powitanie wiosny i wiosenny bal zielonych odbył się również w przedszkolu na Siejniku. Dzieci wykonały opaski z zieloną żabką, tańczyły
„Walc Kwiatów” Czajkowskiego, a także przyozdabiały gałązki drzewek zielonymi kuleczkami. Poznały zwyczaje ludowe związane z poDzięki zaangażowaniu i pomocy rodziców przedszkolaki z Oddziału

żegnaniem zimy i powitaniem wiosny, aktywnie uczestnicząc w wio-

na Siejniku miały mnóstwo składników potrzebnych do skomponowa-

sennym quizie. Na spacerze małe smyki głośnymi okrzykami poże-

nia swojej ulubionej kanapki. Były to m.in.: masło, jajka, pomidory,

gnały

ogórki, papryka, rzodkiewka, sałata oraz szczypiorek. Dzieci same

K.Chmielewska

zimę

i

powitały

długo

oczekiwaną

wiosnę.

smarowały sobie chleb masłem i układały na nim ulubione produkty.
Najciekawszym i najsmaczniejszym zarazem punktem zajęć była
oczywiście degustacja zrobionych przez siebie kanapek.
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Przyjeżdża do nas już nie pierwszy raz. To sprawdzone studio teatralne, wyjątkowa muzyka i gra aktorska wprowadzają dzieci w odpowiedni nastrój. Aktorzy za pomocą kukiełek, marionetek i teatru cieni
przekazują dzieciom co się dzieje, kiedy ludzie wyrzucają śmieci do
lasu. Mała myszka, ptaki, drzewa i puszkowy

robot zachęcały

wszystkich do dbania o środowisko. Dzieci dowiedziały się, że niektóre

odpady

E.Borzeńska

można

wykorzystać

i

zrobić

z

nich

zabawki.

W marcu odbyło się zebranie z rodzicami, podczas którego
gościliśmy dwóch gości: terapeutkę SI J.Cichocką i lekarza
I.Gajewską. Rodzice zapoznali się z terminem Integracji Sensorycznej i fatalnych skutków jej zaburzeń w rozwoju dzieci. Warto
przyjrzeć się swoim pociechom w kierunku SI, ponieważ u małych dzieci łatwiej jest wypracować różne umiejętności. O niepokojących objawach

zaburzeń SI można poczytać na stronie

PSTIS lub zwrócić uwagę na plakat na drzwiach przedszkola.
Pani doktor z kolei przekazała wszystkim wiedzę na temat zakażeń robakami i ich objawami.
K.Chmielewska
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Grupa Krasnoludków na początku marca wybrała się na wycieczkę do
szklarni - domu ze szkła, którego do tej pory oglądały na ilustracjach, i
o którym wiedziały jedynie z opowiadań nauczycielki. Teraz miały
możliwość zobaczyć jak wygląda od wewnątrz. Tu poznały pracę
ogrodnika, zapoznały się z warunkami, w jakich hodowane są rośliny.
Wzdłuż szklarni stały doniczki z różnymi roślinami. Były to głównie
młode sadzonki kwiatów ogrodowych, doniczkowych oraz warzyw.
Przedszkolaki obserwowały także jak panie ogrodniczki sadzą maleńkie roślinki do doniczek. Bardzo dziękujemy pani Eli za gościnę i poświęcony nam czas.

E.Kosińska

W dniu 6 marca odbyło się spotkanie z panią pielęgniarką Katarzyną Grudzińską mamą Malwinki w grupie przedszkolnej na Siejniku.
Dzieci przywitały zaproszonego gościa i ze skupieniem i wielką uwagą słuchały jak pani opowiadała o swojej pracy w szpitalu. „Każdy
przedszkolak wie, że ruch to zdrowie!". Organizujemy, tworzymy,
aranżujemy sytuacje, które przyczyniają się do rozbudzania zainteresowań sportem, odkrywania pasji i talentów. Jednym ze sposobów
jest zapraszanie sportowców różnych dyscyplin. W przedszkolu gościliśmy Pawła Klimaszyńskiego – trenera i założyciela elitarnej sekcji
Mieszanych Sztuk Walki (MMA) – Mad Dogs Team Olecko. Pan Paweł zachęcał dzieci do uprawiania różnych sportów - bowiem ruch to
zdrowie.

8

K.Adamczyk

5

W grupie Krasnoludków zorganizowany został cykl dni tematycznych związanych z poznawaniem kultur różnych stron świata. Jeden z takich dni związany był z poznawaniem kontynentu
azjatyckiego. Podczas wykonywania zadań, rozwiązywania zagadek dzieci wzbogaciły swoją wiedzę o tym egzotycznym dla
nas kraju. Poznały sposób posługiwania się pałeczkami i samodzielnie próbowały chwycić nimi kawałki warzyw. Kulminacyjnym punktem zajęć , był „Kimonowy pokaz odwagi i siły”.
Grupa Stokrotek wcieliła się w rolę małych ogrodników, rozpoznawały i nazywały narzędzia potrzebne do prac sadowniczych.
Zaprezentowały swoje umiejętności wokalne. Dzieci bardzo
chętnie zasadziły kilka cebulek tulipana i zasiały,, orange aksamitki", które po kilku dniach wykiełkowały i są pod ciągłą obserwacją małych ogrodników. Przedszkolaki wiedzą, że do życia
dla roślin potrzebna jest ziemia, woda i słońce, dlatego też systematycznie podlewają swoje roślinki i dbają o nasłonecznione
miejsce na parapecie.
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