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Gazetkę opracowała 

Ewa Kosińska 

Małe Smykusie czynnie uczestniczą w życiu przedszkola. Brały 

udział w przedstawieniu ,,Ostatni lot Piotrusia Pana” wystawioną 

przez trupę  teatralną ze Studia Artystycznego ,,Karuzela” w Białym-

stoku. Oglądały teatrzyk z dużym zainteresowaniem. Małe smyki 

uwielbiają, gdy się je zaskakuje. Wspaniałą zabawą była „foliowa bu-

rza na morzu”. Kawałek niebieskiej folii wzbudził w nich takie emo-

cje, że śmiech małych smykusiów roznosił się po przedszkolu. 

A.Pachutko 

   

Ploteczki misia i laleczki  

Październik 2015 

Wydarzenie miesiąca 

„Pasowanie na przedszkolaka” 



  W Przedszkolu Niepublicznym Smyk  i w oddziale na Siejniku, od-

była się pierwsza ważna uroczystość ,,Pasowanie na Przedszkolaka”. 

Grupa trzylatków przyjęła nazwę  „Krasnoludki”, pięciolat-

ki ,,Słoneczka”, a grupa z Os. Siejnik „Jagódki”. Dzieci wystąpiły 

przed licznie zgromadzonymi gośćmi z programem artystycznym, w 

którym recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły w parach. 

Mali artyści stanęli na wysokości zadania i z wielkim zaangażowa-

niem zaprezentowały swoje umiejętności. Wzruszeni rodzice nagro- 
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tów przeniosła małych widzów w niezwykłą krainę wiecznego dzieciń-

stwa jaką jest Nibylandia. ,,Ostatni lot Piotrusia Pana” to opowieść o  

zapatrzonym w siebie, małym urwisie Piotrusiu. Kiedy Kapitan Hak 

porwał jego cień, Piotruś ruszył za swoim jedynym kompanem prosto 

do magicznej krainy. Okazało  się, że  musiał zmierzyć się nie tylko z 

Hakiem i piratami, lecz przede wszystkim z samym sobą. Aktorzy od-

wołali się do wyobraźni dzieci, włączając ich we wspólną zabawę. 

Wszystkim przedszkolakom bardzo się podobało.              

                                                                                            E.Kosińska 
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czoła swoim lękom przed wizytą u dentysty. We wszystkich zajęciach, 

dzieciom towarzyszyli  bohaterowie Akademii Aquafresh – pastusie 

Lili, Bili i Milki. Oczywiście realizacja programu to nie tylko zajęcia 

teoretyczne. Od początku roku szkolnego przedszkolaki  czyszczą ząb-

ki po śniadaniu.                                                                    E.Kosińska                                                                                    

  W dniu 9 października przedszkolaki ze Smyka odwiedziła trupa  tea-

tralna ze Studia Artystycznego ,,Karuzela” w Białymstoku. Przy po-

mocy scenografii, lalek cieniowych, marionetek sycylijskich i  mape- 

dzili swoje pociechy gromkimi brawami. Wszystkie dzieci przystępu-

jące do pasowania złożyły uroczyste  ślubowanie przed panią dyrektor 

i rodzicami. Nauczycielki grup wręczyły dzieciom pamiątkowe dyplo-

my i kolorowe czapeczki.  Po części oficjalnej wszyscy zostali zapro-

szeni na słodki poczęstunek.                                         K.Chmielewska 
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  W dniu 11.10 o godz. 10.00 w Kościele Podwyższenia Krzyża Św. w 

Olecku odbyła się msza św. i modlitwa w intencji dzieci, rodziców 

oraz pracowników naszego przedszkola i żłobka. To już kolejna Msza 

Święta, w którą włączają się nasi rodzice, dzieci oraz panie, które  

przygotowują swoich podopiecznych do pięknego śpiewu i modlitwy. 

Tym razem dzieci zaśpiewały piękną pieśń o Jezusie i niosły dary 

ofiarne wraz z rodzicami. Oprawę liturgii przygotowała Pani dyrektor 

wraz z mężem. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do aktywnego 

uczestnictwa w przyszłym roku szkolnym.                          E.Kosińska 
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  W ramach ogólnopolskiego programu edukacji zdrowotnej dla przed-

szkolaków „Akademia Aquafresh” w grupie Krasnoludków odbyły 

się zajęcia, w których wspólnie z „Pastusiami” uczymyliśmy się dba-

nia o higienę jamy ustnej.  „Akademia Aquafresh” stawia sobie za cel 

nauczenie jak największej grupy dzieci zasad higieny jamy ustnej po-

przez zabawę, ale i regularne zajęcia praktyczne, które mamy nadzieję, 

dzięki kontynuowaniu wraz z rodzicami w domach, przyczynią się do 

zmniejszenia z próchnicy. Podczas zajęć dzieci uczyły się jak prawi-

dłowo czyścić ząbki, dowiedziały się jak codzienna dieta wpływa na 

stan zdrowia zębów, poznały budowę zęba, uczyły się rozróżniać ząb 

zdrowy od chorego. Dodatkowo dzieci dowiedziały jak dzielnie stawić 
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Postać Czerwonego Kapturka pojawiła się w niezliczonej ilości powie-

ści, filmów, opowiadań dla dzieci czy skeczy. Nam ta historia podoba-

ła się w wykonaniu aktorów Teatru Lalki i Aktora z Łomży.  Propono-

wana przez nich wersja popularnej historii "Czerwonego kapturka" to 

niezwykle kolorowy, wesoły, żywiołowy, roztańczony i rozśpiewany 

spektakl dla dzieci, w którym również dorośli znajdą coś dla siebie. 

Przedstawienie zrealizowane jest w konwencji teatru przedmiotu, 

gdzie lalki tworzone są w trakcie gry z różnych elementów codzienne-

go użytku. Opowiada o samotności dziecka, jego marzeniach i nadziei 

prostymi emocjami i nieskomplikowanymi środkami teatralnymi. 

Dzieci gorącymi owacjami podziękowały za spektakl.               A.Maj 
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W każdą „Kuchcikową środę”, dzieci zamieniają się w małych kucha-

rzy. Grupa Słoneczek przygotowała gofry. Każde dziecko wniosło 

swój mały wkład w wykonaniu ciasta. Gofry smakowały, a zapach w 

sali  roznosił się jeszcze przez następny dzień. Dzieci z naszego przed-

szkola wiedzą doskonale, że warzywa i owoce należy spożywać co-

dziennie, nie tylko dlatego, że są smaczne, ale przede wszystkim dlate-

go, że są bardzo zdrowe. Aby wszystkie dzieci utwierdziły się w tym 

przekonaniu, w placówce na Os. Siejnik i w grupie Krasnoludków zor-

ganizowaliśmy degustację soku marchwiowo-jabłkowego. Grupa Kra-

snoludków poczęstowała pysznym sokiem panie z Sanepidu, które w 

tym dniu odwiedziły placówkę.                                        K.Adamczyk                           
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