Nasze małe "Smykusie" pomyślnie zakończyły adaptację w żłobku .Najbardziej lubią zabawy przy muzyce oraz budowanie z klocków. Gdy pogoda sprzyja maluchy spędzają czas na tarasie. Z wielkim
apetytem zjadają posiłki, a poobiedni odpoczynek umilają im kołysanki- utulanki.

B. Zajkowska

Ploteczki misia i laleczki
Październik 2014

Zapraszamy do wirtualnego spaceru
po lesie:http://www.zwiedzamlas.pl/
nadlesnictwo-olecko-wirtualnyspacer/
Nadleśnictwo Olecko – Wirtualny
Spacer
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WYDARZENIE MIESIĄCA

Jesienny piknik w Dunajówce

W sobotę, 4 października rodzice z dziećmi i pracownicy
ze Smyka spotkali się w gospodarstwie agroturystycznym w
Jaśkach z okazji Święta Pieczonego Ziemniaka. Wyjątkowo
słoneczny, jesienny dzień i miła atmosfera dodały splendoru
temu spotkaniu. Ziemniaczane tor sprawnościowy, przystanek karaoke, stemple z ziemniaka, stworki warzywno- owocowe, to tylko nieliczne atrakcje przygotowane na ten dzień
dla dzieci i ich rodziców.
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W dniu 29 października gościliśmy w przedszkolu pana Piotra Wydrę, pracownika Nadleśnictwa w Olecku. Celem tego spotkania było
zapoznanie dzieci z pracą leśnika i środowiskiem leśnym. Dzieci
oglądały prezentację multimedialną pt.: „Wirtualny spacer po lesie”.
Mali przyjaciele natury nie ruszając się z miejsca mogli zwiedzić
min.: „obszar chronionego krajobrazu Pojezierza Ełckiego, torfowisko
w Połomie i na Tatarskiej Górze, Cisowy Jar i Dolinę Górnej Rospudy. Dzieci dowiedziały się wiele na temat roślin i zwierząt żyjących
w naszych lasach. Pan Piotr podkreślił, że człowiek jest gościem w
lesie i musi szanować zwyczaje jego mieszkańców. Grupę Jagódki w
Siejniku również nie ominęło ciekawe spotkanie z panem Piotrem.
Przedszkolaki żywo interesowały się tematem, na pewno wielu z nich
będzie kiedyś prawdziwymi przyrodnikami.
E.Kosińska
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Nasze przedszkole już po raz czwarty wzięło udział w Ogólnopolskim Programie Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków
„Akademia Aquafresh”, który koncentruje się na profilaktyce stomatologicznej dzieci w wieku przedszkolnym. Grupa Krasnoludków i
Słoneczek poznała mieszkańców Pastusiowej Krainy. Na zajęciach
dzieci poznały etapy mycia zębów, już teraz wiedzą, jak rosną zęby i
co należy jeść, aby zdrowe zęby mieć. Nadrzędnym celem „Akademii
Aquafresh” jest wykształcenie u przedszkolaków nawyku dbania o
higienę jamy ustnej. Program Edukacji Zdrowotnej jest wspólnym
działaniem angażującym nie tylko dzieci, ale również nauczycieli i
rodziców.
E.Kosińska

Nie zabrakło również poczęstunku przy ognisku z ciepłą
zupą, pieczonym ziemniakiem i kiełbaską. Spotkanie w Jaśkach było również okazją do posadzenia świerków z okazji
„Święta Drzewa”.
To były wspaniałe zabawy integracyjne dla całej społeczności Smyka – dzieci, rodziców i pracowników placówki.
E.Kosińska
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W dniu 15 i 16 października przedszkolaki przeżyły
swoją pierwszą ważną uroczystość przedszkolną - pasowanie na przedszkolaka. W pierwszym terminie zaprezentowały swój repertuar dzieci z grupy młodszej Słoneczka, a następnie grupa starsza Krasnoludki. W drugim dniu uroczystość przeżyły przedszkolaki ze Smyka z Siejnika.

Zmęczeni i głodni zawitaliśmy do włoskiej restauracji, w której spróbowaliśmy pysznej pizzy zrobionej
przez wszystkich uczestników wycieczki. Ważnym
elementem było osłuchanie się z językiem włoskim i
nauka liczenia do 10-ciu w tym języku. Pani dyrektor opowiadała nam o życiu i zwyczajach Włochów.
Dzieciom najbardziej spodobał się zwyczaj wieczornych spacerów i zabaw dzieci z rodzicami po godzinie 22.00. A dlaczego? Sami się dowiedzcie….
K.Chmielewska
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W październiku pani Ewa zaprosiła dzieci na wspólną wirtualną
wyprawę do słonecznej Italii. Wędrówka palcem po mapie pozwoliła
odkryć ten kraj w Europie, dowiedzieć się, gdzie leżą Włochy oraz
określić kształt powierzchni Półwyspu Apenińskiego. Każdy już potrafi rozpoznać „bucik” na mapie. Dowiedzieliśmy się z czego słynie ten
piękny kraj; podziwialiśmy zabytkowe budowle, m. in. Koloseum w
Rzymie. Stworzyliśmy arenę, w której odbyły się zawody sportowe ,,Gladitorów”. Wybuch wulkanu Etna był fantastycznym przeżyciem i ciekawym eksperymentem.

Program artystyczny był przygotowywany przez dzieci przez
wiele dni, za włożony trud i wysiłek wszyscy otrzymali od
licznie przybyłych gości brawa. Pani dyrektor kolorowym
ołówkiem pasowała każdego na przedszkolaka. Warunkiem
przyjęcia do społeczności przedszkolnej było złożenie uroczystej przysięgi. Każdy przedszkolak w dowód pasowania
otrzymał dyplom i czapkę.
K.Chmielewska
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Kasztany to źródło wielu przyjemności i smak dzieciństwa dla każdego dorosłego. Najpewniej każdy z nas uczestniczył w wyprawach
do pobliskiego parku, by zbierać kasztany, a potem tworzyć z nich
fantazyjne kasztaniaki. Grupa Krasnoludków z zebranych kasztanów,
żołędzi, patyczków, ciastoliny, jarzębiny, liści, jabłuszek dzieci konstruowały ludziki, zwierzaki, muchomorki, a także jesienne drzewa.
Jesień inspiruje do wielu zabaw, grupa Słoneczek z materiału recyklingowego stworzyła samochody, którymi bawili się przez cały
dzień. Własnoręcznie zrobione zabawki nam dorosłym przypominają
własne dzieciństwo, a dzieciom pozwalają wykazać się inwencją
twórczą, rozwijają wyobraźnię i dostarczają wiele wrażeń sensorycznych.
E. Kosińska
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Kuchcikowa środa w tym miesiącu pachniała bazylią, oregano,
czosnkiem, parmezanem, drożdżami i papryką. Każdy uczestnik kulinarnych poczynań mógł sprawdzić swoje umiejętności w zagniataniu i
wałkowaniu ciasta. Mali kucharze wyczarowali wyśmienitą pizzę,
którą później zjedli ze smakiem. Jesień to tematyka związana m.in. z
robieniem zapasów, poznawanie owoców i warzyw. Dzieci z grupy
Jagódki z oddziału w Siejniku na zajęciach poznawały różnorodne
warzywa nie tylko za pomocą wzroku ale również innymi zmysłami:
węchem, dotykiem i smakiem. Zwieńczeniem tych działań było robienie sałatki jarzynowej. Wszyscy z wielkim entuzjazmem przystąpili
do pracy. Samodzielnie wykonana sałatka smakowała wyśmienicie.
K.Chmielewska
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