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Gazetkę opracowała - 

Ewa Kosińska 

W marcu dzieci brały udział w przedstawieniu Czary Mary. Maluszki 

z ogromnym zainteresowaniem śledziły to, co działo się na scenie. 

Ponadto, bawiliśmy się w kolory, dzieciaczki łączyły w zbiory zabaw-

ki o tym samym kolorze. Dużą frajdę smykusiom sprawiło smakowa-

nie owoców - z zasłoniętymi oczami próbowały odgadnąć jaki to 

owoc.                                                                                 A.Pachutko 

   

Ploteczki misia i laleczki  

Marzec 2016 

Wydarzenie miesiąca 

Poszukiwanie wielkanocnego zajączka 



    W dniu 21 marca w ramach programu „Kubusiowi Przyjaciele Na-

tury” dzieci z grup „Słoneczek” i „Krasnoludków” świętowały w 

przedszkolu Dzień Marchewki. Celem tego święta było kształtowanie 

postawy prozdrowotnej oraz utrwalenie zasad właściwego odżywiania 

się. Wszystkie działania w tym dniu były związane tematycznie z mar-

chewką. Dzieci integrowały się podczas wspólnego śpiewania piosenek 

do których wtórowały grając na marchewkach. Rozwiązywały zagadki, 

quizy oraz uczestniczyły w zabawach zręcznościowych. Nie zabrakło 

również konkursu „Kto pierwszy zje marchewkę?”, który cieszył się 

dużym powodzeniem. Duża porcja witamin tego dnia sprawiła, że 

dzieci były bardzo wesołe. Obiecały, że zawsze będą zjadać zdrową 

pomarańczową marchewkę.                                               Ewa Kosińska 
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Dnia 23.03.2016 r zostały wręczone nagrody rzeczowe w II edycji kon-

kursów dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Powiat Olecki w 

ramach projektu „Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat ży-

cia mieszkańców powiatu oleckiego”, realizowanego z Programu Ope-

racyjnego PL13: Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu 

dofinansowanym z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 

2014 oraz z budżetu państwa. W Konkursie „Stop uzależnieniom, prze-

mocy, dyskryminacji”, I miejsce wygrała Maja Andryszczyk z grupy 

Krasnoludków, praca została wykonana pod kierunkiem wychowaw-

czyni-Ewy Kosińskiej.                                                         E.Kosińska 
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  W miesiącu marcu w grupie Krasnoludków, Słoneczek i Jagódek pro-

pagowaliśmy zasady zdrowego żywienia w ramach programu 

„Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Rozmawialiśmy o walorach odżyw-

czych owoców i warzyw. Klasyfikowaliśmy owoce na krajowe i za-

graniczne, liczyliśmy je, poznaliśmy smak owocu liczi. Przedszkolaki 

mają także możliwość rozwijania  się w sztuce kulinarnej. Z mandary-

nek, bananów, pomarańczy, jabłek, gruszek, śliwek przygotowały sa-

łatkę owocową. Zajęcia tego typu mają na celu zachęcić dzieci do spo-

żywania warzyw i owoców oraz wspólnego rodzinnego gotowania. 

Dziękujemy bardzo rodzicom za przyniesienie owoców. Ewa Kosiń-

ska 

  W nawiązaniu do minionego Święta „Żołnierzy Wyklętych” – 

(polskie święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca) w grupie 

Jagódek odbyły się zajęcia mające na celu przybliżenie dzieciom słowa 

patriotyzm, Polska, ojczyzna. Zaproszony gość opowiadał przedszkola-

kom o swojej służbie, prezentował mundur galowy i polowy oraz wyja-

śniał znaczenie kolorystyki stroju. Dzieci dowiedziały się, że żołnierze 

nie tylko bronią kraju, ale też pomagają w sytuacjach kryzysowych 

oraz biorą udział w misjach pokojowych poza granicami kraju. Duże 

zainteresowanie wśród przedszkolaków wzbudziło wyposażenie żoł-

nierskiego plecaka. Dzieci z uwagą słuchały wyjaśnień, po co żołnie-

rzowi potrzebny jest hełm, maska przeciwgazowa i co żołnierz robi na 

poligonie. Tematyka wojskowa zainteresowała nie tylko chłopców, 

również dziewczynki w przyszłości chcą zostać żołnierzami. Bardzo 

dziękujemy panu Patrykowi i pani Marcie za bardzo ciekawy dzień w 

naszym przedszkolu.                                                           K.Adamczyk 
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  Na placu w centrum Olecka 19 marca, odbył się III Olecki 

Jarmark Wielkanocny. Mimo prawdziwej zimowej aury i 

mocno padającym śniegu impreza cieszyła się sporym zain-

teresowaniem olecczan. Udział w jarmarku brało również 

nasze Przedszkole Smyk. Odwiedzający na naszym stoisku 

mogli zakupić m.in. wianki i kartki świąteczne, pięknie zdo-

bione pisanki, kolorowe koguty, a także smaczne babeczki i 

ciasta. W kinie można było własnoręcznie wykonać palmę 

na Niedzielę Palmową, a najmłodsi mogli z bliska zobaczyć 

króliki, kaczki, gęsi, kury, czy też odbyć przejażdżkę na ku-

cyku.                                                                            A.Maj 

Zabawy tropiące, to wspaniała zabawa. W czwartek  24 marca dzieci z 

grup Słoneczek i Krasnoludków wybrały się na poszukiwanie niespo-

dzianek od wielkanocnego zajączka. W tym roku szukaliśmy go w 

ogrodzie przedszkolnym. Każde dziecko ze swoim koszyczkiem mu-

siało odnaleźć jajeczka ukryte w ogrodzie. Piękna pogoda, świeże po-

wietrze, humor, i słodki zapach czekoladowych niespodzianek, to było 

to!                                                                                                   A.Maj 



  Święta wielkanocne kojarzone są przez każdego z nas ze zwyczaja-

mi i tradycjami, z ciastami i z przepysznymi potrawami. Jedną z tra-

dycji wielkanocnych jest malowanie jajek. To najlepsze zajęcie, które 

bawi, uczy dzieci i dorosłych, można przy tym spędzić mile i cieka-

wie czas. Dlatego też w piątek 18 marca gościliśmy w naszym przed-

szkolu babcię Lili, która pokazała tradycyjną technikę rysowania wo-

skiem jajek. Cały cykl pięknie wykonanych pisanek mogły obejrzeć 

dzieci z grup Słoneczek i Krasnoludków.                                   A.Maj 
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  W dniu 21 marca wzięliśmy udział w tradycyjnym obrzędzie „pożegnania 

zimy – powitania wiosny”. Powitanie wiosny to dla każdego przedszkolaka 

wyjątkowe wydarzenie.  Barwny korowód udał się ulicami naszej miejsco-

wości. Dzieci z wesołym śpiewem, kolorowymi kwiatkami, wzbudzały zain-

teresowanie przechodniów, a przebijające się przez chmury wiosenne słońce 

rozświetlało roześmiane twarze dzieci. Żegnaliśmy zimę tradycyjnymi okrzy-

kami „precz zimo zła”, ,,Marzanno, Marzanno ty zimowa panno, Ciebie dziś 

żegnamy, bo Wiosnę witamy”, wierszykami i piosenkami pożegnaliśmy zi-

mę. Przyjście nowej pory roku jest doskonałą okazją do tego, by uzmysłowić 

dzieciom, jak wielkie bogactwo niesie ze sobą budząca się do życia przyroda. 

W salach przedszkolnych w  wazonach pojawiły się bazie i wiosenne dekora-

cje na oknach.Nie zabrakło też prac plastycznych dotyczących pierwszych 

zwiastunów: zarówno kwiatów, roślin jak również ptaków.  Mamy nadzieję 

że wiosna zagości u nas na dobre.                                            K.Chmielewska 
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  Dzieci wciąż marzą o tym, kim chciałyby zostać gdy dorosną. Aby 

przybliżyć dzieciom specyfikę kilku zawodów nasza placówka w mie-

siącu marcu zorganizowała spotkania z reprezentantami różnych zawo-

dów. Dzieci miały okazje wzbogacić swoja wiedzę na temat efektów 

pracy, narzędzi i charakterystycznych ubiorów. Uczyły się dostrzegać i 

szanować pracę ludzi z bliskiego otoczenia. Pierwsze spotkanie odbyło 

się w straży pożarnej gdzie o swojej pracy opowiadał wujek Wiktora 

D. i tata Leny Z. Kolejnym  miejscem była poczta, którą zwiedziły 
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dzieci.  W piekarni panowie piekarze zaprezentowali wyrabianie cia-

sta  na chleb oraz piec, w którym piekły się złociutkie bochenki chle-

ba.  Bardzo miło przyjęła nas mama Kornela w zakładzie fryzjerskim. 

Spotkania te stały się inspiracją do organizowania zabaw tematycz-

nych w przedszkolu.                                                     K.Chmielewska                                                          


