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    Po raz kolejny nasze przedszkole odwiedził duet ze Studia artystycznego „Karuzela”. Tym razem 

zaprezentowali naszym Smykom przedstawienie pt. „Piernikowy król”. Celem przedstawienia teatral-

nego było wzbogacanie przeżyć i wyobraźni, propagowanie zdrowego stylu życia oraz  kształtowanie 

kultury prawidłowego zachowania  się w różnych sytuacjach życiowych.  

Bajka humorystyczna i dynamiczna bardzo zaciekawiła dzieci. Podczas spektaklu było wesoło i 

śmiesznie. Aktorzy wykorzystali pacynki, które wzbudziły duże zainteresowanie.  Głównym mottem 

przedstawienia była dewiza: „W zdrowym ciele zdrowy duch !” Poprzez ciekawe akcje zachęcano 

najmłodszych do zdrowego stylu życia. 

W dniu przedstawienia gościliśmy podopiecznych Centrum Edukacji przy Środowiskowym Domu 

Samopomocy. Zarówno gospodarzom, jak i gościom historia piernikowego króla bardzo się podobała. 

Wszyscy z niecierpliwością czekamy na kolejne odwiedziny znakomitych artystów.  

                     Anna Buraczewska 
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   Dzień bez zabawek wcale nie musi być nudny. Po raz drugi przekonały się o 

tym Krasnoludki i Słoneczka, które poznały mnóstwo ciekawych zastosowań 

kubków po jogurtach. Budowanie wież, kubeczkowy slalom, grzechotki, a 

nawet kubeczkowe motylki - to tylko nieliczne zabawy z wykorzystaniem, 

niepotrzebnych mogłoby się wydawać, opakowań. Jednak największym zain-

teresowaniem cieszyła się rozmowa przez kubeczkowy telefon i już nikomu 

nie jest potrzebna komórka, wystarczy kawałek sznurka i dwa kubki.  Dzięku-

jemy rodzicom za dostarczenie tak dużej ilości kubeczków do zabawy. 

    Natomiast dzieci z zerówki wykonały z materiałów przyrodniczych kompo-

zycje przestrzenne. Z zebranych podczas spaceru z rodzicami kasztanów, kory, 

piórek, kamyków, gałązek itp., powstały  przepiękne prace przedstawiające 

las, na których oprócz drzew było mnóstwo  zwierząt i ptaków. Twórczość 

można odnaleźć, pracując z każdym materiałem plastycznym, nawet tym nie-

użytecznym w gospodarstwie domowym czy przedszkolu, albo znalezionym w 

lesie lub w parku. Zrobienie „czegoś z niczego”, to niezwykle cenne doświad-

czenie, które gwarantuje dzieciom jeszcze większe poczucie sukcesu. Wiemy 

też, że sztuka rozwija kreatywność, ponieważ sama stanowi formę kreatywno-

ści.                          

                                                                   Ewa Kosińska, Anna Buraczewska 
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       O tym, że owoce są zdrowe i smaczne przekonały się nasze Smyki podczas Święta Soku. 

Na początku dzieci  poznały historię księżniczki Alinki, która jadła tylko słodycze. Niestety 

przez to się rozchorowała. Na szczęście pomógł jej dzielny rycerz Witaminek. Dzięki temu, że 

księżniczka zaczęła jeść owoce, które zawierają cenne witaminy, szybko wyzdrowiała i od tej 

pory pamiętała, żeby więcej już nie jeść samych słodyczy. Dzięki tej historii przedszkolaki 

dowiedziały się, jakie cenne witaminy kryją się w owocach i do czego są one potrzebne w 

codziennym życiu. Następnie dzieci sprawdziły czy mają dobry dotyk, węch i smak. Oczywi-

ście wszystkie poradziły sobie znakomicie z rozpoznawaniem owoców za pomocą tych zmy-

słów. Również układanie owocowych puzzli nie sprawiło przedszkolakom żadnych trudności. 

Na koniec każda z grup zamieniła owoce w prawdziwe pyszności: grupy młodsze przygoto-

wały zdrowy i orzeźwiający sok, a grupa starsza smaczną sałatkę owocową.                                                                                           

                                                                                                               Anna Buraczewska 
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     17 IX, Miejsko-Powiatowa biblioteka Publiczna w Olecku i Warmińsko-Mazurska Biblioteka Peda-

gogiczna zaprosiły uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu oleckiego do uczestnictwa w Powia-

towym Konkursie Recytatorskim "Słówka i słufka" Juliana Tuwima. Celami  konkursu były m.in. upa-

miętnienie roku Juliana Tuwima, propagowanie piękna poezji, doskonalenie umiejętności recytator-

skich i propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Do konkursu z naszej placówki przystąpi-

ło dwoje dzieci z zerówki, Filip Daniłowicz z wierszem „Abecadło” i Dawid Białanowski z recytacją 

wiersza „Słoń Trąbalski”. W kategorii I (klasy 0-3) do konkursu zgłoszono 32 osoby. Jury pod prze-

wodnictwem Zofii Szczubełek oceniało dobór repertuaru, kulturę słowa, interpretację oraz ogólny wy-

raz artystyczny. Podkreśliło duże zaangażowanie uczestników i ich opiekunów w przygotowanie recy-

tacji poezji Juliana Tuwima. Dawid Białanowski za swoją interpretację wiersza zajął I miejsce. Wszy-

scy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, obdarowano dodatkowo książeczkami i płytami CD. 

Serdecznie gratulujemy młodym wykonawcom i życzymy wielu sukcesów!                                                                                                                     

                                                                                                                                         Ewa Kosińska 
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     We wtorek, 29 października , wszystkie grupy przedszkolne wybrały się z wizytą do 

Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Olecku, aby bliżej przyjrzeć się temu fascynują-

cemu światu - światu książki. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem przechadzały się wśród 

półek, na których od podłogi, aż do sufitu, poustawiane na regałach były książki. Dowiedziały 

się między innymi, jak należy zachowywać się w bibliotece, do czego służy zakładka i czym 

zajmują się panie tam pracujące. Miały również możliwość wysłuchania bajki czytanej przez 

panią bibliotekarkę, Ewę Omilian. Była to bardzo interesująca wycieczka i z pewnością bę-

dziemy częściej się tam bywać .       

 

                                                                             JoannaDaniłowicz        
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Poniedziałek, 14 października był dniem wyjątkowym… I to nie tylko dlatego, że 

tego dnia nauczycielki obchodziły swoje święto (za wszystkie kwiaty, czekoladki i życzenia 

serdecznie… DZIĘKUJEMY! ). Tego dnia w naszej placówce odbyło się uroczyste 

„Pasowanie na przedszkolaka”, nowoprzybyłych dzieci do przedszkola. Przed zebranymi 

rodzicami, małe smyki zaprezentowały część artystyczną, czyli cząstkę tego, czego do tej 

pory nauczyły się w przedszkolu. A nauczyły się już całkiem sporo, gdyż dla takich małych 

dzieci, nawet sam fakt, iż widząc na widowni mamę, tatę, lub innych członków rodziny, wy-

chodzą na scenę, tańczą, śpiewają, recytują wiersze, jest ogromnym wyzwaniem. Smyki uro-

czyście też ślubowały, iż od dziś będą: często się uśmiechać, głośno śpiewać piosenki, zgod-

nie się bawić, i więcej nie płakać, czyli - być dzielnymi przedszkolakami!!!. Na pamiątkę  

spotkania, dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i czapeczki.                  

                  Joanna Daniłowicz 
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     W piękną, słoneczną sobotę, 5 października rodzice, dzieci i pracownicy z Przedszkola Niepubliczne-

go SMYK spotkali się w gospodarstwie agroturystycznym w Jaśkach z okazji Święta Pieczonego Ziem-

niaka. Pogoda i humory dopisały, więc i zabawa była znakomita. Ziemniaczane zawody sportowe - skoki 

w workach, sadzenie ziemniaków, slalom z ziemniakami, obierkowy konkurs dla mamy i taty, zabawy 

plastyczne - ziemniaczane stemple oraz warzywne stwory. To tylko nieliczne atrakcje przygotowane na 

ten dzień dla dzieci i ich rodziców. Nie zabrakło również smacznych potraw: żurek, pieczona kiełbasa, 

kompot owocowy i pieczone w ognisku ziemniaki. Spotkanie w Jaśkach było również okazją do spraw-

dzenia, jak rośnie świerk posadzony w ubiegłym roku przez nasze Smyki. Jest w znakomitej kondycji, 

choć jeszcze niewielki. Na finał świętowania każda rodzina otrzymała pamiątkowe dyplomy, a dzieci 

kolorowe ziemniaczane gniotki. Każdy wracał do domu z uśmiechem na twarzy i z nadzieją na ponowne 

spotkanie na kolejnym spotkaniu integracyjnym  w plenerze.                                                                                                                 

                                                                                                                              Anna Buraczewska 
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    Dnia 18 października odbyły się zajęcia „Chwila dla pupila”. To nowy cykl spotkań ze 

z wierz ę t a mi ,  ja k i e  b ędą  odb ywa ły s i ę  w nasz ym p r z edsz ko lu.  

Na początek spotkanie z psem. Gościliśmy w naszym Smyku grupę ze Środowiskowego Domu 

Samopomocy. Bezpośrednie spotkanie z Mambą umożliwiło dzieciom poznanie norm bez-

piecznego zachowania się w obecności psa w różnych sytuacjach. Dzieci poznały zasady opie-

ki nad psem. Kontakt ze zwierzęciem uwrażliwił dzieci na humanitarne traktowanie zwierząt, 

wyzwolił spontaniczną aktywność w zabawie z psem, pobudził zmysły i wzbudził pozytywne 

emocje u przedszkolaków. Dowiedzieliśmy się jak należy podchodzić do psów, jak się bronić 

w razie ataku. Ćwiczyliśmy pozycję obronną „żółwika” oraz inne czynności związane z opieką 

nad zwierzętami. Spotkanie na długo pozostanie nam w pamięci .                                                                                                          

                                                                                                                  Katarzyna Adamczyk 
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    22 października  dzieci z uśmiechami na twarzach wyruszyły na wyprawę do Ełku do cu-

kierni Ciuciu Caffe, by poznać tajniki przygotowywania kolorowych lizaków i cukierków. W 

środku czekały na nich półki pełne słodyczy: truskawkowych, borówkowych, malinowych… 

Pracownicy wprawdzie nie zdradzili nam receptury, która jest  tajemnicą, ale procedura jest na 

tyle prosta, jak zapewnili nas gospodarze że: „nawet dziecko da radę". Gdy cukier był już 

dokładnie rozgrzany warsztaty ruszyły pełną parą. Najpierw dodano aromat, następnie dodano 

barwnik czerwony oraz zielony i dokładnie zmieszano wszystkie składniki, a po chwili można 

było kręcić lizaki. Spod rąk cukierników wychodziły przepiękne kolorowe lizaki o różnych 

kształtach: serca, świderki i  ślimaczki. Po udanej prezentacji każdy zuch otrzymał upominek 

w postaci kolorowego lizaka. Dzieci pięknie podziękowały cukiernikom i ruszyły w drogę 

powrotną do przedszkola. Teraz małe smyki wiedzą,  jaki proces musi przejść smakowity 

lizak by trafić do naszych uśmiechniętych buzi.                                                 

                                                                                                                           Ewa Kosińska 


