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OPRACOWAŁA: 

ANNA BURACZEWSKA 

SPEŁNIENIA MARZEŃ I WSZYSTKIEGO CO NAJLEPSZE ŻY-

CZYMY WSZYSTKIM STYCZNIOWYM SOLENIZANTOM; 

WIKTORII DUCHNOWSKIEJ 

PATRYKOWI OLSZEWSKIEMU 

SZYMONOWI JABŁOŃSKIEMU 

LIDII PANUSZKO 

KAROLINIE JANKOWSKIEJ 

WIKTORII KONKAŁO 

 

HUMOR (Podsłuchane w przedszkolu) 

 
- Już mnie głowa boli od tego dzielenia się zabawkami z kolegami! 

 

- A ja mam nową bajkę! - chwali się chłopiec. 

- To ja przyjdę do ciebie i będziemy razem oglądać. 

- Oj, nie kuś!! 

 

Podczas zabawy; 

- Zjem cię, zjem cię!!! 

- Nie!! Nie możesz mnie zjeść! To jest kanibalizm! 

 

- Zaśpiewaj „Hej, sokoły”! 

- Nie zaśpiewam! 

- Zaśpiewaj, bo cię pocałuje. 

   

Ploteczki misia i laleczki 
Styczeń 2013 

WYDARZENIE MIESIĄCA 

ZABAWA CHOINKOWA 
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W sobotę - 19 stycznia  w przedszkolu odbyła się karnawałowa 

zabawa choinkowa. Licznie przybyły dzieci wraz z rodzicami, by na 

czas zabawy gościć w trzech „KOMNATACH”.  

W pierwszej komnacie do zaczarowanej krainy baśni zabrały wszyst-

kich „wróżki” Ania i Kasia. Wesołe tańce przeplatały liczne quizy i 

zagadki dotyczące świata baśni i bajek. Następnie magicznym pocią-

giem cały korowód gości przejechał do następnej komnaty, KOMNA-

TY KOLORÓW. Tam „kolorowe” panie: Kasia i Asia sprawdzały czy 

dzieci z naszego przedszkola znają podstawowe barwy i czy potrafią 

się kolorami bawić. Okazało się, że dla żadnego dziecka świat kolorów 

nie jest obcy i wszystkie konkursy dotyczące barw nie sprawiały dzie-

ciom najmniejszej trudności. Następnie zapięliśmy pasy bezpieczeń-

stwa i zaczarowanym samolotem odlecieliśmy wysoko, wysoko… do 

prawdziwej AFRYKAŃSKIEJ DŻUNGLI. Przewodnikiem po tej fan-

tastycznej komnacie była „krokodylka”, pani Ewa, która w niezwykły 

sposób poprowadziła wszystkie konkursy i zabawy dotyczące świata 

dzikich zwierząt. Dzieci były wprost zachwycone i we wszystkich 

konkurencjach z „dziką ochotą” brały udział. 

Na koniec wszyscy wróciliśmy do BAŚNIOWEJ KOMNATY na słod-

ki poczęstunek, gdzie po chwili przybył do nas niezwykły gość– Świę-

ty Mikołaj, który mimo iż Boże Narodzenie już dawno za nami, przy-

niósł wszystkim dzieciom podarunki. Dzieci z ogromną radością i za-

angażowaniem w podzięce za prezent, śpiewały piosenki i recytowały 

wiersze. Sądzimy, że na długo zapamiętają ten niezwykły bal i często 

będą we wspomnieniach wracać do wszystkich 

„ZACZAROWANYCH KOMNAT”. 

         Joanna Daniłowicz 
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Mateusz 

Sumienny, inteligentny i pra-

cowity chłopiec. W szkole bę-

dzie wzorowym uczniem. Ma-

ły śpioch (zasypia pierwszy i 

budzi się ostatni).  Bardzo lubi 

budować domy z klocków i 

grac w piłkę.  

 

Karolina 

Chociaż jest u nas dopiero miesiąc, zna 

już prawie wszystkie piosenki, które 

poznaliśmy w tym roku. Miła i koleżeń-

ska, bardzo kocha swojego młodszego 

braciszka (który jest w żłobku), uwiel-

bia z nim bawić się i opiekować się 

nim.  

 

Z OKAZJI DNIA DZIECKA SZYKUJEMY NA-

SZYM PRZEDSZKOLAKOM NIESAMOWITĄ 

NIESPODZIANKĘ—BAJKĘ „KOPCIUSZEK”, W 

KTOREJ AKTORAMI BĘDĄ PROCOWNICY NA-

SZEGO PRZEDSZKOLA. BARDZO SERDECZNIE 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH RODZICÓW 

(AKTORÓW-AMATORÓW) DO WŁĄCZENIA SIĘ 

W PRZYGOTOWANIE TEATRU. 

ZGŁASZAJCIE SIĘ DO NAUCZYCIELEK GRUP, 

A SPRAWICIE DZIECIAKOM NAJLEPSZY PRE-

ZENT W ICH ŻYCIU. 
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Mateusz 

Nasz nowy kolega, który zdo-

był sympatię całej grupy. Su-

per  konstruktor, potrafi zbudo-

wać niesamowite garaże, zam-

ki i roboty, czym na pewno 

zyskał uznanie wśród chłopa-

ków. 

 

 

Weronika 

Uśmiechnięta i pogodna dziewczynka. 

Puzzle i klocki to jej ulubione zajęcie. 

Kocha tańczyć i  brać udział we wspól-

nych zabawach z tańcem i śpiewem.  

 

Sebastian 

Zawsze uśmiechnięty i wesoły 

chłopiec. Swoją radością zaraża 

innych. Uwielbia układać puz-

zle i budować wysokie wieże z 

klocków.  

 3 
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W dniach 21 i 22 stycznia Przedszkole Niepubliczne SMYK odwiedzi-

ło około 70 babć i dziadków. Powitały ich dzieci, dyrekcja oraz wy-

chowawczynie z trzech grup wiekowych. Wnuczęta pod czujnym 

okiem nauczycielek przedstawiły przygotowane programy artystyczne, 

podczas których przedszkolaki zaprezentowały swoje umiejętności 

wokalne, recytatorskie, taneczne, a także przedstawiły Jasełka Bożona-

rodzeniowe, dziękując seniorom rodu za cierpliwość, dobroć i ser-

deczną troskę. Życzeniom i uściskom nie było końca, mali artyści wy-

razili wielką miłość i szacunek dla babć i dziadków oraz podziękowali 

za ciepło, które otrzymują od nich każdego dnia. Atmosferę uroczysto-
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Dnia 10 stycznia 2013 roku w naszym przedszkolu odbyło się zebranie 

z rodzicami, na którym gościliśmy Panią psycholog mgr Ewę Domasik 

oraz  Panią doktor Ilonę Gajewską.  

Pani psycholog mgr Elżbieta Domasik swój wykład poświęciła trzem 

zagadnieniom: 

1.„Zadbaj o emocjonalny rozwój swego dziecka”. 

2.„Cierpliwa mama, cierpliwy tata”. 

3. „Dziecko agresywne, dziecko uzdolnione”. 

Pani psycholog przypomniała rodzicom o opiece  psychologicznej, 

którą są objęte wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola oraz 

współpracy z wychowawcami i rodzicami. Zaproponowała odwiedza-

nie poradni, która znajduje się w Olecku przy ul. Zamkowej, czynnej 

codziennie w godz.7.30 do 15.30. 

Jesień i zima to czas, kiedy dzieci są bardziej narażone na wirusy i 

przeziębienia. Dzieci nie mają jeszcze dobrze ukształtowanego układu 

odpornościowego, dlatego zazwyczaj chorują częściej. Kilka przeby-

tych chorób w roku nie jest zatem powodem do szczególnego niepoko-

ju, warto jednak pomyśleć o tym, jak uodpornić nasze dziecko. Takich 

kilka sposobów,  które pomogą wzmocnić odporność naszego dziecka  

podpowiedziała rodzicom pani pediatra Ilona Gajewskia, oto kilka z 

nich: - nie przegrzewać dziecka, warto więc ubrać dziecko na tzw. 

"cebulkę”; pilnować, by dziecko dobrze się wysypiało; pamiętać, by 

także w zimie dieta  dziecka była urozmaicona i bogata w witaminy 

oraz spacerować z dzieckiem. Pani Gajewska poruszyła też temat paso-

żytów u dzieci, objawy i ich leczenie. 

Pani dyrektor  mgr Ewa Borzeńska przedstawiła również sprawozdanie 

z półrocznej działalności przedszkola i plany na kolejne półrocze.  
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To było niezwykłe wydarzenie, na które zaprosiliśmy też dzieci z za-

przyjaźnionego Środowiskowego Domu Samopomocy. Z Misją świą-

teczną gościliśmy wspaniałych aktorów z teatru Karuzela. Przyjechali 

do nas z małego miasteczka Łapy na Podlasiu, a sztuka którą prezento-

wali to z najwyższej półki. Zauroczyli nas doprawdy... niezwykła eks-

presja aktorów, elementy teatru cieni i śmieszne kukiełki, a do tego 

doskonale dobrana dobra muzyka. Smyki i Dzieci ze Środowiskowego 

Domu Samopomocy żywo uczestniczyły w przedstawieniu i na nowo 

przeżywały magię minionych świąt. Zdjęcia są kiepskie, ale uwierzcie, 

że to było wspaniałe przedstawienie. Taki TEATR warto zapraszać do 

Olecka!         Ewa Borzeńska 
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ści umilała  Pani Tereska, która na akordeonie przygrywała, a uczestni-

cy gromko śpiewali piosenki biesiadne. Miłym zakończeniem spotka-

nia był wspólny słodki poczęstunek w postaci ciasta, kawy i herbaty 

okraszony upominkami zrobionymi własnoręcznie przez przedszkola-

ków, w wykonanie których włożyły wiele serca i starań. Goście byli 

bardzo wzruszeni występami wnucząt i w niejednym oku zakręciła się 

łezka.   

       Katarzyna Adamczyk           
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W naszym przedszkolu 

istnieje tradycja wysta-

wiania „Jasełek”. 

Przygotowanie i zapre-

zentowanie przedsta-

wienia jasełkowego to 

domena grupy najstar-

szej. Dzieci wraz z 

rodzicami aktywnie 

uczestniczą w przygo-

towaniu strojów dla 

postaci w nich wystę-

pujących. Dzieci, które 

w tym uczestniczą ma-

ją do odegrania jakąś rolę. „Jasełka” cieszą się dużą popularnością, wystawia-

my je na Wigilii w przedszkolu, w Dniu Babci i Dziadka, a także w kościele, co 

miało miejsce 6.01.13r. Wszyscy widzowie, którzy mieli okazję oglądać 

„Jasełka” w kościele poddali się nastrojowi chwili. Melodie kolęd w tle, solowy 

śpiew „Józefa” czy innych postaci, wywołują wspomnienia z dzieciństwa, skła-

niają do refleksji. Po przedstawieniu brawa, gratulacje i nagroda. Małym akto-

rom należą się pochwały za pokonanie tremy, wczucie się w role, a przede 

wszystkim za umiejętność działania w zespole, dzięki czemu wspólnie stworzy-

ły bardzo efektowne widowisko.  

         Ewa Kosińska 
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W poniedziałek—14 stycznia—w naszym przedszkolu odbył się bal 

karnawałowy. W pięknie przystrojonej sali bawiły się dzieci z całego 

przedszkola. Tego dnia przedszkolaki były przebrane w ciekawe i ko-

lorowe stroje karnawałowe. O oprawę muzyczną zadbał profesjonalny 

DJ, który został zaproszony przez dyrekcję naszego przedszkola. Zaba-

wa była znakomita. Wszyscy z  uśmiechem i wypiekami na twarzy ba-

wili się aż do pory obiadowej. 

Dodatkową atrakcja tego dnia były zdjęcia robione przez profesjonalne 

studio fotograficzne. Wszystkie księżniczki, biedronki, pszczółki, 

ciuchcie, batmany i spidermany zostali  uwiecznieni na fotografii 

(indywidualnej i grupowej), która będzie wspaniałą pamiątka w doro-

słym życiu.  

       Katarzyna Chmielewska 

 


