Wracamy do źródeł, już od pewnego czasu w naszym przedszkolnym
jadłospisie wstawiamy kaszę jaglaną. Teraz będzie podawana jeszcze
częściej, nawet w zupie i deserze na podwieczorek. Zachęcamy do zapoznania się z dobroczynnością tego produktu.
Dlaczego akurat kasza jaglana? Po pierwsze obfituje ona w witaminy
z grupy B, lecytynę i posiada więcej soli mineralnych niż pszenica,
jęczmień i żyto. Ma
również wysoki poziom białka i węglowodanów w złożonej
postaci.
Składniki te powoli
uwalniają się do
krwi podczas trawienia, dzięki czemu zapewniają mózgowi stały dopływ
energii. Po drugie
pod względem wartości odżywczej znajduje się na drugim miejscu po kaszy gryczanej.
Ma ona nieco mniej białka, witamin B1, B2, fosforu i tłuszczu. Kaszę
jaglaną, podobnie jak kukurydzianą, mogą jeść osoby uczulone na gluten. Zawiera ponadto dużo białka, a mało skrobi, jest lekkostrawna i
nie powoduje wzdęć ani fermentacji w żołądku. Ma sporo krzemu poprawiającego wygląd włosów, skóry, zębów czy paznokci. Warto też
wspomnieć jako ciekawostkę, że w jaglance znajduje się również lecytyna, która poprawia pamięć i reguluje ilość cholesterolu we krwi.
Ponieważ nie zawiera glutenu, doskonała jest dla osób na diecie bezglutenowej.
GAZETKĘ OPRACOWAŁA:
ANNA BURACZEWSKA
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WYDARZENIE MIESIĄCA
BAL KARNAWAŁOWY

W poniedziałek - 13 stycznia odbył się w naszym przedszkolu Wielki
Bal, w którym wzięli udział dzieci ze żłobka i przedszkola. Najmłodsi
zaprosili do wspólnej zabawy grupę Słoneczka, by razem, często po
raz pierwszy w życiu, bawić się na prawdziwym karnawałowym balu.
Na te kilka godzin, dzieci przemieniły się we wróżki, księżniczki, najprawdziwszych rycerzy, piratów i kowbojów. Nie zabrakło również
bohaterów akcji, jak i Piotrusia Pana… Dzieci kształtowały umiejętność wspólnej zabawy z rówieśnikami przy ponadczasowych przebojach, takich jak: Kaczuszki, Lambada czy Macarena. Uczyły się również tańczyć Rock&Rolla. Również grupy starsze – Krasnoludki i zerówka wzięli udział we wspaniałej karnawałowej zabawie, którą rozpoczął pokaz mody balowej. Wszyscy mogli podziwiać przepiękne
stroje przedszkolaków. Karateka, dynia, pszczółka, rycerze i oczywiście śliczne księżniczki to tylko niektóre z nich. Oprócz wspólnych
tańców, uczestniczyli także w licznych konkursach, np. taniec z balonem, taniec na gazecie, sztafeta z jajkiem na łyżce.
2

gimnastyki
z butelkami: przekładały
ją,
podrzucały,
turlały, ściskały. Podczas chwili
wypoczynku butelka
przydała
się,
jako
znakomity
przedmiot
do masażu pleców kolegi i koleżanki. Opakowania od napojów zastąpiły również doskonale instrumenty muzyczne. Jednak największą radość przyniosło krasnoludkom tworzenie rakiet kosmicznych, dzięki
którym udaliśmy się wszyscy razem w niezapomnianą podróż na Marsa.
Anna Buraczewska
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Na zakończenie zabawy przybył do nas najznamienitszy gość – Święty
Mikołaj. Dzieci przywitały go piosenką, a on w zamian dla każdego
dziecka przyniósł podarunek, czym sprawił wszystkim ogromną radość.
Bal był bardzo udany i z pewnością na długo zapadnie dzieciom w pamięci, chociażby ze względu na obecność fotografa, który uwiecznił te
cudowne chwile.
Joanna Daniłowicz

Podczas dnia kreatywnej zabawy zerówka udowodniła, że nie tylko w
dzisiejszych czasach można oglądać bajki w 3d, ale także tworzyć obrazy. Z wielkim zaangażowaniem wycinali z kolorowych gazet kółka,
przyklejali je tworząc niewiarygodne i trójwymiarowe ludziki, planety
i inne niesamowitości.
Gratulacje kreatywności i wyobraźni najstarszej grupie.
Natomiast Krasnoludki dowiedziały się, ż
zwykła
plastikowa
butelka może przynieść wiele radości.
Dzień zaczęły od
10
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minać własnoręcznie zrobione maski karnawałowe bogato obsypane
brokatem, ciastka ulepione w formie zwierząt, rysowanie na dużych
arkuszach kredą i flamastrami, odbijanie stopy pomalowanej olejem na
kartce oraz szalone tańce przy muzyce Disco.
Ewa Kosińska

Dni 21 i 22 stycznia na stałe zapisały się z naszym przedszkolnożłobkowym kalendarzu, jako Dzień Babci i Dziadka. Wnuczęta przygotowały z tej okazji mały występ artystyczny i słodki poczęstunek dla
swoich ukochanych babuń i dziadziusiów. Mali artyści zaśpiewali i
zatańczyli najlepiej jak umieli. W niejednym oku zakręciła się łza
szczęścia. Do tańca przy piosenkach takich, jak: Pingwinek, Labada,
Kaczuszki i wspólnych konkursów porwani zostali także dziadkowie i
babcie. Tym samym mieli okazję zobaczyć talenty taneczne swoich
wnucząt.
Wesołą zabawę zakończyliśmy wręczeniem własnoręcznie zrobionymi
prezentami: żłobek i Słoneczka - kalendarzami, Krasnoludki —
zakładkami do książki oraz obrazami, a zerówka portretami dziadków.
Na koniec zrobiono piękne zdjęcie grupowe, które można podziwiać
na stronie przedszkola.
Dziękujemy wszystkim za liczne przybycie i tak mile spędzony czas.
Jeszcze raz życzymy dużo zdrowia i pociechy z wnucząt. Serdeczne
podziękowania rodzicom za pomoc w przygotowaniu poczęstunku.
Katarzyna Chmielewska
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Od 20 do 24 stycznia w naszym przedszkolu dzieci miały okazję wziąć
udział w warsztatach poświęconych rozwijaniu
twórczych i manualnych zdolności i wspieraniu
rozwoju psychoruchowego.
Warsztaty prowadzone były w
formie zabaw i
ćwiczeń z wykorzystaniem metod: Radosnej Kinezjologii wg J.Zwoleńskiej, Ciastoterapii, Choreoterapii czyli terapii tańcem, Terapii zabawą, Arteterapii- terapii przez
sztukę oraz metody Korektywy i Kompensacji. Organizatorem tych
zajęć była Agnieszka Czaja z wykształcenia ologofrenopedagog i fizjoterapeutka z Gdańska. Podczas zajęć dzieci rozwijały zdolności percepcyjno – poznawcze, emocjonalno-społeczne, uzewnętrzniały swoje
przeżycia, usprawniały zdolności manualne i ruchowe. Ruch w połączeniu z muzyką uczy koordynacji całego ciała, pomaga fizycznie wyrazić wewnętrzne uczucia i emocje dzieci. Ruch wpływa także na odczucie radości i przynosi odprężenie. Dzieci będą jeszcze długo wspo8
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Kolejna
kul i nar na
prz ygoda
w styczniu
przyniosła
wiele radości podniebieniom
przedszkolaków.
Najmłodsze nasze Słoneczka przygotowały pyszne i zdrowe, bo z warzywami, kanapki. Krasnoludki mieszały, ugniatały i kroiły rozpływające się w ustach kluseczki z twarogiem. Wyszły przepyszne, bo zniknęły wszystkie w ciągu kilku minut. A nasze starszaki zrobili słodki i
zdrowy deser, pieczone banany z czekoladą. Wszystkie Smyki już nie
mogą się doczekać, jakie kulinarne niespodzianki
czekają na nie w
lutym.

Już po raz ósmy Zespół Szkół w Olecku zorganizował Powiatowy
Konkurs Kolęd. W 8. edycji konkursu "Szkolne Kolędowanie" uczestniczyło 68 wykonawców, którzy rywalizowali w trzech kategoriach
wiekowych. Komisja konkursowa pracowała w składzie: Elżbieta Rzepecka, Wioletta Żukowska, Radosław Skrodzki. Nasze przedszkole
godnie reprezentowała Antosia Słyszewska, która ze skrzypcowym
akompaniamentem pani Joanny Grześ zaśpiewała „Cichą noc”.
Serdecznie gratulujemy Tosi pięknego wykonania kolędy i życzymy
dalszych wokalnych sukcesów. Dziękujemy także pani Asi za nastrojowy skrzypcowy akompaniament, który wprowadził wszystkich w magiczny bożonarodzeniowy klimat.
Anna Buraczewska

Anna Buraczewska

6

7

