W nowym roku szkolnym do grona Smykusiów dołączyła nowa
grupa dzieci: Lilianka, Kacperek, Ula, Julia i Stasio. Maluszki zadomowiły się już w grupie. Bawią się wesoło edukacyjnymi zabawkami
i wesoło tańczą przy muzyce. W słoneczne dni dzieci przebywają na
tarasie. Kolorowy domek i szybkie samochodziki to atrakcja, która
nigdy się nie nudzi.

Ania P.

Ploteczki misia i laleczki
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Wydarzenie miesiąca
Gazetkę opracowała
Ewa Kosińska
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W dniu 24 IX do przedszkola W Siejniku zawitała - pani Katarzyna,
która na co dzień pracuje jako pielęgniarka w Szpitalu. Podczas spotkania dzieci miały okazję dowiedzieć się więcej o trudnym zawodzie
Jesień to pora, w której po raz kolejny zorganizowaliśmy w naszym

pielęgniarki, pokonać lęk przed zabiegami medycznymi, a przede

przedszkolu święto pieczonego ziemniaka. Starym zwyczajem spoty-

wszystkim wzbogacić i utrwalić swoje wiadomości na temat sposobów

kamy się na niej co roku z przedszkolakami i rodzicami na Dunajów-

dbania o zdrowie. Pani pielęgniarka zademonstrowała nam niektóre

ce. Zawsze staramy się, by scenariusz święta był ciekawy, a na dzieci

proste zabiegi, np. założenie opatrunku, a nawet mierzenie ciśnienia.

czekało mnóstwo atrakcji. Główny cel imprezy to stworzenie okazji do

Demonstracja stetoskopu i możliwość wysłuchania bicia swojego lub

nawiązania kontaktu rodziców z przedszkolem i wywołanie radości ze

kolegi serca budziła w nas zainteresowanie, natomiast strzykawka choć

wspólnych zabaw. Pobyt na świeżym powietrzu zrobił swoje. Jak na

bez igły – lęk. Wizyta pani pielęgniarki zakończyła się pamiątkowym

piknik przystało nikogo nie ominął poczęstunek.

zdjęciem.

Kasia A.
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Dnia 16 września przedszkolaki z grupy Krasnoludki i Słoneczka
wybrały się na pieszą wycieczkę do hurtowni warzywno – owocowej.
Dzieci mogły z bliska obejrzeć owoce i warzywa, utrwalając w ten
sposób ich nazwy. Wykazywały się ogromną wiedzą, bezbłędnie nazywały i wskazywały poszczególne warzywa i owoce. Dzieci wiedzą,
które owoce rosną w naszym kraju, a które w ciepłych krajach. To
było bardzo miłe doświadczenie.

Joanna M.

Można było zjeść ziemniaki i kiełbaski z ogniska, jak również skosztować pysznej gorącej zupy pomidorowej, a także placków ziemniaczanych do których przyczynili się rodzice obierając je i tarkując.
Apetyt dopisywał zarówno dzieciom jak i dorosłym. Oczywiście nie
zabrakło różnego rodzaju zabaw ruchowych i konkursów. Główną
atrakcją dla dzieci było m.in. wykonanie kukiełek warzywnych, które
zdobią kąciki przedszkolne ciesząc oczy dzieci. Spotkanie było bardzo udane i na pewno pozostanie w pamięci. Ziemniaki upieczone w
ognisku smakowały, jak potrawy z najlepszej kuchni. Kasia A.
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„Wyprawa - poprawa”- pod takim hasłem rusza tegoroczna akcja Sprzątania świata – Polska. W ra- mach tegorocznej edycji kampanii, każdy z nas może odegrać dużą rolę w tworzeniu
i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w gminie. Można wsiąść na rower, wyruszyć pieszo albo żaglówką,
rozejrzeć się dookoła i sprawdzić: czy gdzieś są dzikie wysypiska, czy
gdzieś na poboczu nie zalegają śmieci, czy nie brakuje koszy na śmieci i pojemników do segregacji. Nasze przedszkole również włączyło
się do akcji. W dniu 14 IX, zachęcaliśmy do refleksji nad wpływem
na środowisko w czasie pobytu na łonie przyrody.
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Ewa K.
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Ciastolina to sposób na wspaniałą, pełną frajdy dziecięcą zabawę,
którą miały okazję się pobawić Krasnoludki. Swobodna eksploracja
polega na oglądaniu ciastoliny, szczypaniu i odrywaniu małych kawałków, delikatnym rzucaniu na blat, rolowaniu podłużnych pasków za
pomocą obu dłoni. Takie krótki wstęp do kreatywnych zabaw z ciastoliną uwrażliwi dzieci na wspaniałe polisensoryczne właściwości tego
tworzywa. Grupa Słoneczek z kolorowych kół mniejszych i większych
zrobiła ptaszka-origami. Dzieci z Siejnika bawiły się kreatywnie jesiennymi darami przyrody.

Ewa K.
W dniach 24 -25 września nasze przedszkolaki wraz z wychowawczyniami udały się do Miejsko – Powiatowej Biblioteki w Olecku.
Dzieci z radością zapoznały się z fascynującym dla nich miejscem. Z
ogromnym zainteresowaniem przechadzały się wśród półek, na których od podłogi, aż po sufit, poustawiane na regałach były książki. Dowiedziały się między innymi, jak należy zachowywać się w bibliotece,
do czego służy zakładka i czym zajmują się panie tam pracujące.
Wszystkim bardzo spodobały się kolorowe i bogato ilustrowane książki, które z chęcią oglądały i komentowały oglądane obrazki. Spotkanie
w bibliotece nie mogło się odbyć bez głośnego czytania. Przedszkolaki
z uwagą wysłuchały czytanej przez panią bibliotekarkę bajki. Na zakończenie dzieci rysowały kolorową kredą po chodniku.
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Joanna M.
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W przedszkolu na Siejniku grupa Jagódek przygotowała jogurtowe
parfait z owocami. Każde dziecko według swego upodobania wybierało uprzednio umyte i pokrojone owoce. Tak własnoręcznie przygotowany podwieczorek smakował znakomicie. Grupa Krasnoludków z
pomocą pani Halinki upiekła ciasto ze śliwkami. Starszaki przyrządziły kopytka ziemniaczane. Słoneczka przygotowały ulubione i jakże
smacznie kopytka ziemniaczane. Praca nad wyrobieniem ziemniaczanego ciasta sprawiła wiele radości. Przedszkolaki bardzo sprawnie wyrobiły ciasto i je wałkowały. Najwięcej jednak radości było przy krojeniu już gotowych wałeczków. Mali kucharze po kilku minutach oczekiwań zjedli ze smakiem własnoręcznie przygotowane kluski, które
dodatkowo polały śmietanką.
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Ewa K.
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