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   W naszym przedszkolu odbyło się spotkanie, na które przybyli szczególni 

goście. Świętowaliśmy bowiem Dzień Babci i Dziadka. Dziadkowie i babcie 

licznie przybyli na uroczystość. Każda z grup przygotowała część artystyczną. 

Dziadkowie mogli zobaczyć jak pięknie występują ich wnuczęta. Przedszko-

laki śpiewały piosnki, tańczyły i recytowały wierszyki. Goście byli poruszeni. 

W oczach niektórych, można było dostrzec łzę wzruszenia. Występy dzieci 

zostały nagrodzone gromkimi brawami. Kolejną niespodzianką dla naszych 

gości były własnoręcznie wykonane przez dzieci laurki i prezenty.  
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Dziadkowie wraz z wnuczętami uczestniczyli w konkursach przygotowanych 

przez każdą z grup Na koniec wszyscy rozkoszowali się tortem i pysznymi 

ciastami domowego wypieku. To był naprawdę wyjątkowy dzień, pełen 

uśmiechu, radości i dumy. Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć i dziad-

ków ukazały nam, jak ważne są takie spotkania i wspólnie spędzone chwile z 

wnukami. Spotkanie przebiegło w serdecznej atmosferze. Już  za rok znów 

się spotkamy z naszymi miłymi dziadkami.                        A. Kropiwnicka  
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  Karnawał to czas zimowych balów, maskarad  i zabaw. W dniu 12 stycznia 

w przedszkolu odbył się bal karnawałowy. Dzieci przebrane były za  bohate-

rów ulubionych bajek.  Można było spotkać policjantów, Spider-Mana, Bat-

mana, księżniczki, piratów, pszczółki, smoki -  nie sposób zliczyć i wymienić 

wszystkich.  W pierwszej kolejności dzieci miały możliwość prezentacji stro-

ju. Zostały wykonane zdjęcia grupowe oraz  indywidualne. Wystrój sali wpro-

wadził Smyki w radosny nastrój, a skoczna i rytmiczna muzyka zachęcała do 

tańca. W trakcie karnawałowych szaleństw można było posilić się słodką 

przekąską.                                                                                                 J. Maj 
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Kolejna  kulinarna przygoda w styczniu przyniosła wiele radości podniebie-

niom przedszkolaków.  Krasnoludki i Słoneczka  przygotowały razem ze swo-

imi paniami  pyszne torty z okazji Dnia Babci i Dziadka.  Przedszkolaki pra-

cowały z wielkim zaangażowaniem, za co dostały od swoich dziadków wiel-

kie brawa. Starsza grupa Sówki razem z paniami zrobiły  kartacze. Dzieci ob-

rały ziemniaki i z pomocą pań przygotowały ciasto oraz mięsne nadzienie. 

Sówki teraz wiedzą ile trzeba czasu i pracy na wykonanie tak pysznego dania. 

Natomiast Jagódki i Biedroneczki z Siejnika zrobiły pizze. W całym przed-

szkolu unosił się aromat ziół i składników. Wyszła przepyszna - wszystko 

zniknęło z talerzy w ciągu kilku minut. Wszystkie Smyki już nie mogą się do-

czekać jakie kulinarne niespodzianki czekają na nie w lutym. J.Maj 
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Dzień kreatywnej zabawy rozpocznę słowami Władysława Broniewskiego 

pochodzącymi ze znanej naszym przedszkolakom, piosenki:  

Ćwir, ćwir, ćwir, zima biała, podwóreczko przysypała,  

w białym puchu cała ziemia, nic nie widać do jedzenia.  

Ćwir, ćwir, ćwir, na podwórko, wyglądamy z gniazdka dziurką,  

czy na ziemię dla wróbelków nie wysypią kartofelków?  

Zabawy z piosenką zainspirowały wszystkie nauczycielki  do stworzenia dla 

dzieci  kreatywnej zabawy z wykorzystaniem materiałów recyklingowych. 

Powstały karmniki z butelek po mleku, z kartoników po jajach i z rolek papie-

rowych. Wszystkie grupy mogły nakarmić głodne ptaki. Pomysłów nasze pa-

nie mają wiele, dlatego też , najmłodsza grupa p. Asi Maj  zrobiła pingwiny z 

talerzyków papierowych. Zabawy plastyczno-techniczne nasze dzieci bardzo 

lubią i za każdym razem chętnie biorą w nich udział.              K.Chmielewska 
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Dnia 5 stycznia przedszkolaki miały możliwość uczestniczyć w spektaklu tea-

tralnym „Piękna i Bestia” w Regionalnym Ośrodku Kultury „Mazury Garba-

te”. Historia o dobrej i pięknej córce, która udaje się do mrocznego zamku 

Bestii, chcąc ocalić życie ojca, zostaje w nim w niewoli – jest jedną z najpięk-

niejszych i najbardziej magicznych baśni o miłości. Urzekająca opowieść o 

losach Belli została wzbogacona o nowe wątki i postaci. Intrygująco prowa-

dzonej opowieści dopełniały: bajkowa scenografia, kolorowe kostiumy i pięk-

ne piosenki, które przeniosły widzów w magiczny świat zaczarowanych 

przedmiotów. Dostarczając niezapomnianych wrażeń i wzruszeń spektakl, w 

mądry sposób opowiedział najmłodszym o istocie miłości. Konfrontując ją z 

takimi wartościami jak lęk, brak akceptacji inności czy próżność pokazał, że 

w każdym można dostrzec dobro i wrażliwość,  a w życiu tak naprawdę naj-

ważniejsze jest to, co niewidoczne dla oczu…                              K.Adamczyk 
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W XI konkursie kolęd,, Szkolne kolędowanie” wystąpiło 33 wykonawców ze 

szkół i przedszkoli. W skład komisji konkursowej wchodzili: : Zuzanna Hołu-

bowicz (przewodnicząca), Jolanta Grędzińska-Kosiorek, Jacek Rutkowski 

(wszyscy z Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w 

Olsztynie Filia w Olecku) oraz ksiądz Karol Buziewicz. Jury miało twardy 

orzech do zgryzienia.  Komisja konkursowa nagrodziła i wyróżniła 15 osób. 

Wśród nich był nasz  przedszkolak Jędrzej Topolski, który w kategorii przed-

szkolnej zajął 3 miejsce.  Zaśpiewał kolędę ,, Pastuszek bosy”. Na scenie wy-

stąpił również Kornel Sadowski z kolędą ,, Oj Maluśki”. Wszystkim uczestni-

kom bardzo dziękujemy za włożoną pracę i życzymy dalszych sukcesów.                          

K.Chmielewska 
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   W dniu 19 stycznia u Smykusiów odbył się bal karnawałowy. Rodzice przy-

gotowali ciekawe stroje dla swoich pociech. Były tańce i zabawy przy muzyce 

oraz karnawałowy poczęstunek. Maluszki również pamiętały o kochanych 

babciach i dziadkach. Z okazji ich święta, z pomocą pań przygotowały koloro-

we laurki. Swoje pierwsze urodziny w gronie kolegów i koleżanek obchodził 

Michaś.                                                                                            A.Pachutko  

Gazetkę Ploteczki misia i laleczki zredagowała-Ewa Kosińska 


