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WIZYTA POLICJANTÓW

Natomiast dzieci z zerówki z surowców wtórnych wykonały
makietę miasta Nowego Yorku. Samodzielnie sklejały kartony, owijały w gazety, wycinały drzewa, które pięknie prezen-

W nowym roku szkolnym do naszego przedszkola będziemy zapraszać
osoby pełniące ważne role w Olecku. Pierwszymi gośćmi byli funkcjonariusze Komendy Powiatowej. Przedszkolaki miały okazję porozmawiać z policjantami na temat wykonywanej przez nich pracy, a także
bezpiecznej drogi z domu do przedszkola. Największym zainteresowaniem cieszył się pokaz umundurowania policyjnego (szczególnie pałka
i kajdanki przypadły dzieciom do gustu). W nagrodę za pilne słuchanie
i trafne odpowiedzi na pytania funkcjonariuszy, Smyki miały okazję
zwiedzić policyjny radiowóz. Odwiedziny takich wspaniałych gości to
wielka atrakcja dla wszystkich przedszkolaków.
Anna Buraczewska

towały się wśród powstałych wieżowców. Program ten pozbawiający przedszkolaków na pewien czas gotowych rozwiązań
wpływa pozytywnie na ich rozwój. Zachwycone maluchy jeszcze chętniej bawią się czymś, co zrobiły samodzielnie, wkładając w to trud i dużo serca.
Taka forma zabaw ma na celu nauczenie dzieci, że fajnie bawić się można nie tylko zakupionymi, często bardzo drogimi,
markowymi zabawkami, ale równie atrakcyjne, a nawet nieraz atrakcyjniejsze mogą być najprostsze materiały takie, jak
właśnie kasztany, sznurek, guziki, patyki, skrawki materiałów, itp., z których można ‘wyczarować’ naprawdę cudowne
zabawy. Wystarczy odrobina wyobraźni i trochę czasu na
znalezienie dostępnych w każdym domu lub na podwórku
materiałów.
Joanna Daniłowicz, Ewa Kosińska
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Od obecnego roku szkolnego w naszym Przedszkolu wprowadzamy dla wszystkich grup nowe, cykliczne zajęcia, które będą odbywały się
raz w miesiącu.
Nazwaliśmy
to
„DNIEM zabaw
KREATYWNYCH”.
W tym dniu nasze
zabawki,
którymi na co
dzień dzieci bardzo lubią się bawić, odpoczywają sobie, a my
cały dzień bawimy się różnorodnymi materiałami, które można znaleźć w domu i na podwórku.
Pierwszy taki Dzień mamy już za sobą. W poniedziałek 23.09,
grupy „Krasnoludki” i „Słoneczka” cały dzień bawiły się KASZTANAMI.
Był teatrzyk kasztankowy, uczyliśmy się piosenki o kasztanach i oczywiście były również konkursy sprawnościowe z
kasztanami w roli głównej. Nie zabrakło też kasztanowych
ludzików, zwierzątek i innych stworów. Dzieci z ogromną radością bawiły się tymi brązowymi darami jesieni cały dzień.
Nawet nie były zainteresowane zabawkami. Tak bardzo pochłonęła je kreatywna forma zabawy…

25 września wszystkie dzieciaki od 3 do 6 lat stawiły się na dedykowaną im imprezę sportową w Hali widowiskowo-sportowej Lega w Olecku. Mali sportowcy mieli przygotowane konkurencje sprawnościowe
oraz wyścigi rzędów - reprezentacji poszczególnych przedszkoli. Celem zajęć było dostarczanie dzieciom radości i pozytywnych przeżyć
związanych z uprawiania aktywności fizycznej. Zerówka z naszego
przedszkola dała najgłośniejszy doping swoim młodszym kolegom.
Atrakcją imprezy był pokaz wspinaczki p. Ewy Januszko, której udało
się wejść aż na wysokość 10 metrów. Każde dziecko dostało pamiątkowy dyplom uczestnictwa w imprezie.

Ewa Kosińska
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-Proszę pani,

Już po raz czwarty najstarsza grupa z naszego przedszkola miała okazję zaprezentować przygraniczny taniec Kalinka na dożynkach gmin-






bolą mnie rzęsy!

M., ładnie wyglądasz. Podoba mi się twoja bluzka.
Ładnie?
Tak.
Jestem chyba w trybie fitness.

nych w Olecku. Przypomnijmy, że tańczyli go już na festynie „Raz na
ludowo”, „Scenie przedszkolaka” oraz na „ XV Mazurskim Spotkaniu
z Folklorem” w Olecku. Zgrać cały zespół nie było łatwo, ponieważ
niektóre dzieci są już absolwentami przedszkola. Radości ze spotkania
całej grupy nie było końca, dzieci dzieliły się między sobą wrażeniami z pierwszych dni szkoły. Tym razem nie było już tremy przed występem, dzieci zatańczyły wspaniale, nagrodą był wielki rożek słodyczy i pamiątkowe zdjęcie w Głosie Olecka. Dziękujemy serdecznie
wszystkim

rodzicom

za

pomoc

w

organizacji

tego

Ewa Kosińska

- Wydądziłem całe picie, mogę prosić o dolewkę.


Proszę pani, a ja tak ogólnie to jestem grzeczny?

W czasie zabawy w teatrzyk kukiełkowy—”Czerwony kapturek”:

Puk, puk babciu.

Puk, puk babciu!! - z niecierpliwością

Puk, puk babciu!!! Babciu otwórz!! Czemu nie otwierasz?!?!

Bo jestem chora.

Dobra. To sama sobie otworzę.

dnia.

Najlepsze życzenia urodzinowe:
Olivierowi Dereń
Sebastianowi Borkowskiemu
Michałowi Krupińskiemu

STO LAT!!
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Odkrywamy czystą Polskę- pod takim hasłem ruszyła tegoroczna akcja
„Sprzątanie świata – Polska”. Nasze przedszkole również włączyło się w
działania z zakresu edukacji odpadowej. 20 IX odbyły się zajęcia poświęcone
tej akcji. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi nie zadziała, jeśli

Już po raz drugi

jego uczestnicy, czyli my wszyscy, nie będziemy wiedzieli dlaczego ważne

dzieci

jest, aby prawidłowo postępować z odpadami i – co jeszcze ważniejsze - co

zajęcia eduka-

zrobić, by było ich jak najmniej. Nasze Smyki doskonale poradziły sobie

cyjne

podczas zajęć z segregacją śmieci na „mokre i suche”, jednocześnie określa-

mini

wisko i wdrażać w życie pozytywne ekologiczne wartości, dzieci spróbowały

tanie okolicy
naszego
przedszkola.
Ewa Kosińska

Le-

ścieżce

edukacyjnej

znaleźć możliwość na wykorzystanie odpadów. Wszyscy doświadczali radośmieciowe potwory bardzo udane. Punktem kulminacyjnym dnia było sprzą-

w

śnym Zakątku-

jąc, z jakich materiałów zostały one wykonane. Chcąc troszczyć się o środo-

ści z procesu powstawania "czegoś z niczego", efekty były zadziwiające, a

odbyły

bogatej

w

atrakcje. Celem wizyty było pogłębienie wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących w naszych lasach, zwrócenie uwagi na ważne aspekty ochrony przyrody i naturalnego środowiska, jak również na właściwe zachowanie
się wobec przyrody i zwierząt. Dużym zainteresowaniem cieszył się zegar
analmatyczny, sercem tego typu zegara jest anelma, czyli kalendarz na którym staje się na znaczniku daty, wtedy człowiek jest wskazówką i pokazuje
godzinę. Dzieci miały też niebagatelną zabawę, biegały boso po szyszkach,
kamieniach i piasku na specjalnie przygotowanej ścieżce. Bardzo dziękujemy panu Piotrowi Wydrze za przekazanie nam cennych wiadomości i miłe
przyjęcie.
Ewa Kosińska
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Kuchcikowa środa to nowość wprowadzona do naszego programu w
tym roku szkolnym. Każda grupa
raz w miesiącu (w środę) będzie
rozwijała swój talent kulinarny.
Krasnoludki

podczas

swojego

pierwszego doświadczenia kulinarnego miały okazję zrobić pyszne,
czekoladowe szyszki. Z wielkim zaangażowaniem mieszały, gniotły,
wsypywały,

odmierzały

i

lepiły,

dzięki czemu deser wyszedł naprawdę znakomity.
W czasie kuchcikowej środy dzieci z zerówki rozmawiały na

Grupa najmłodsza—Słoneczka, także przygotowała słodkie
pyszności. Pokazały, że chociaż mają najmniej lat to z nich
kucharze. Przepyszne bułeczki drożdżowe aż rozpływały się w
ustach były takie wyśmienite.
Następnym razem wszystkie grupy będą musiały przygotowywać podwójne porcje potraw, bo nie tyko z naszych Smyków znakomici kucharze, ale też wielkie łakomczuchy.

temat zdrowego odżywiania i dowiedziały się, co warto spożywać, jakie produkty sprzyjają naszemu rozwojowi oraz dowiedzieliśmy się także, że niektóre dzieci muszą stosować
specjalne diety, inne produkty, konieczne i dobre dla ich
zdrowia. Z przyniesionych produktów z domu, dzieci samodzielnie ulepiły pierogi. Praca w zespołach, sprzyjała wielu
ciekawym pomysłom kompozycyjnym oraz pobudzała większy apetyt i zachęcała do spożywania pierogów. Wszyscy bardzo ładnie przy tym, posługiwali się sztućcami i właściwie zachowywali się przy stole. Serdecznie dziękujemy za pomoc
rodzicom w organizacji tego dnia.
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