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Wigierska ciuchcia wąskotorowa

Piękna jesienna pogoda uatrakcyjniła wyjazd dzieci do
Wigierskiego Parku Narodowego. Przejażdżka wigierską
ciuchcią wąskotorową była nie lada gratką dla przedszkolaków. Trasa kolejki wiodła wzdłuż jeziora Wigry przez las,
ale przejażdżka, mimo że długa, nie była nudna.
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„Soki pijemy, długo żyjemy” - pod takim hasłem w Smyku na Siejniku
odbyła się degustacja soku warzywno-owocowego. Przygotowania do
tych zajęć rozpoczęły się od zgromadzenia potrzebnych zapasów w
postaci owoców i warzyw. Wszystkie przedszkolaki zapoznały się z
działaniem sokowirówki i zasadami bezpieczeństwa podczas przygotowania soku. Następnie przystąpiliśmy do pracy - taki sok zrobiony na
oczach dzieci był wielką atrakcją. Na zakończenie wszyscy ze smakiem degustowali te zdrowe i pyszne witaminki. Natomiast grupa Krasnoludków przygotowała galaretkę owocową z borówek i malin. Każde dziecko nakładało samodzielnie do pucharka dowolną ilość mieszanki owocowej i z pomocą nauczycielki zalewało rozpuszczoną
wcześniej galaretką. Owocowy deser był do spożycia. Degustację samodzielnie wykonanego poczęstunku zaplanowano na czas organizacji
podwieczorku w przedszkolu.
K.Adamczyk, E.Kosińska
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Czy ciastolina jest potrzebna naszym dzieciom? Zalet ciastoliny
jest mnóstwo i są bardzo istotne w rozwoju naszych dzieci. Grupa
Krasnoludków bawiła się w ten dzień doskonale. Jest to niezwykle
interesujące tworzywo, z którego można wyczarować wiele interesujących kształtów przez co pobudza wyobraźnię. Dziecko trzymając i
ugniatając plastelinę, zazwyczaj nie wybiera jednej rączki, tylko robi
to obiema dłońmi, a to powoduje współpracę obu półkul mózgowych, czyli tak ważną między nimi komunikację. Lepienie usprawnia małe, często jeszcze nieskoordynowane rączki. Dodatkowym atutem ugniatania ciastoliny przez dziecko jest to, że razem z rączkami
"chodzi" w buzi język, a to powoduje jego samoistne ćwiczenie logopedyczne.

E.Kosińska

W najatrakcyjniejszych miejscach jej przejazdu urządzono
przystanki widokowe. Ostatni przystanek znajdował się na
łące poza lasem - jest to stacja końcowa Kruszniki, gdzie
ciuchcia zawraca. W Płocicznie, skąd kolejka wyrusza,
funkcjonuje Muzeum Kolejki Wąskotorowej. Jest to idealna
atrakcja turystyczna dla dzieci.
E.Kosińska
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Tradycyjnie co roku włączamy się z dziećmi do akcji
"Sprzątania świata", by od najmłodszych lat uczyć zasad
dbania o środowisko. Najmłodsze dzieci z chęcią i radością
włączyły się do akcji by posprzątać "naszą Ziemię".

4

Znamy różne warzywa i owoce , które chętnie jemy nie
tylko dla ich słodkiego smaku ale też dla zdrowia. Najwięcej różnych warzyw i owoców jest w hurtowni. Grupa Krasnoludków odwiedziła Hurtownię Warzyw i Owoców w
Olecku. Mogliśmy z bliska zobaczyć i obejrzeć owoce i
warzywa. Wiemy, które owoce rosną w naszym kraju , a
które w ciepłych krajach. To było bardzo miłe doświadczenie. Natomiast grupa młodsza Słoneczka, odwiedziła pobliski sklep warzywniczy. Razem z nauczycielką zrobiły tam
zakupy, które podczas obiadu zjadły na deser. Mamy nadzieję, że wizyta w krainie warzyw i owoców jeszcze bardziej zachęci dzieci do wybierania zdrowych "słodyczy"
zamiast cukierków.
E.Kosińska
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W dniu 09 września odbyło się w naszym przedszkolu zebranie z
rodzicami. Pani dyrektor zapoznała wszystkich z misją i koncepcją
przedszkola, który ma charakter chrześcijańsko-artystyczny. W dalszej
części zebrania zapoznano rodziców z organizacją nowego roku szkolnego 2014/2015. Przedstawiono kalendarz wycieczek oraz koszty opłat
za przedszkole. Wspomniano również o zdrowej kuchni w naszej placówce i poproszono rodziców o pozostawieniu dziecka w domu w
przypadku choroby. Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na imprezy integracyjne odbywające się cztery razy w roku w gospodarstwie
agroturystycznym „Dunajówce” p.Renaty Dunaj w Jaśkach.
B.Zajkowska

Akcja odbyła się w formie zabawy, dzieci dowieJulii Jarosz
Aleksandrowi Krajewskiemu
Januszowi Niedziejko

działy się, że należy dbać o przyrodę, chronić ją, by
korzystać z jej uroków. Jeśli świat będzie czysty zdrowa będzie żywność, powietrze, woda. To wpajamy maluchom od najmłodszych lat.

Mateuszowi Pladze
Joannie Woźnickiej
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E.Kosińska
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We wtorek 09 września przedszkolaków odwiedził pan
policjant z Komendy Powiatowej Policji w Olecku. Przedszkolaki na powitanie zaśpiewali piosenkę. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się o tym jak bezpiecznie poruszać
się po drogach, podróżować samochodem, bawić w domu i
w przedszkolu oraz jak reagować w sytuacji innych zagrożeń, m.in. gdy zaczepia dziecko osoba dorosła, kiedy zauważy się pożar, gdy ktoś zesłabnie w domu itp..
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Wszyscy uczestnicy spotkania przypomnieli sobie numery
alarmowe. Duże zainteresowanie u dzieci wywołało umundurowanie i wyposażenie policjantów. W szczególności kajdanki , które wędrowały z ręki do ręki. Uwieńczeniem spotkania z policjantami była możliwość obejrzenia z bliska
radiowozu, który na czas pobytu zaproszonych gości stanął
przed budynkiem przedszkola. W podziękowaniu za ciekawe spotkanie nasi podopieczni wręczyli policjantom pamiątkową laurkę oraz zaśpiewali piosenkę.
K. Chmielewska
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