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Gazetkę opracowała - 

Ewa Kosińska 

 Adaptacja smykusiów w żłobku powoli dobiega końca. Ma-

luszki poznały nowych kolegów i koleżanki. Wspólnie tańczą, 

rysują i budują wieże z klocków. Korzystając z pięknej jesien-

nej pogody, bawimy się na tarasie. W dniu 29 września drugie 

urodziny obchodził Bartuś, smykusie zajadały się pysznym tor-

tem. Jeszcze raz życzymy Bartusiowi sto lat!           A.Pachutko 

   

Ploteczki misia i laleczki  

Wrzesień 2016 

Wydarzenie miesiąca 

„Akcja Sprzątania Świata” 



Jak co roku Smyki włączyły się do akcji "Sprzątania świata", by od 

najmłodszych lat uczyć zasad dbania o środowisko. Akcja odbyła się w 

formie zabawy, dzieci dowiedziały się, że należy dbać o przyrodę, 

chronić ją, by korzystać z jej uroków. Nauczycielki szczególną uwagę 

dzieci zwróciły na segregowanie odpadów oraz recykling. Kulminacją 

zajęć były "dźwięki z odzysku", dzieci grały na własnoręcznie zrobio-

nych marakasach z pudełek po jogurcie oraz na tekturowych rolkach. 

Zabawa ta łączy w sobie ekologię, muzykę i edukację. Z wielkim entu-

zjazmem dzieci przystąpiły również do pracy z materiałami recyklin-

gowymi tworząc wspólnego robota i lampki.            Ewa Kosińska 

11  

na. Grupy Krasnoludków i Słoneczek  ambitne  poradziły sobie z gala-

retką z owocami. Nie dość, że deser okazał się bardzo smaczny, to na 

dodatek baaaaardzo zdrowy! Podczas wrześniowych zajęć grupy Jagó-

dek i Biedroneczek wypiekały ciasto z jabłkami. Zgodnie z odczytywa-

nym przez panią przepisem, dzieci mieszały wszystkie składniki. Po-

tem obserwowały jak zagniata się ciasto, aż w końcu mogły przystąpić 

do krojenia jabłuszek. A potem trzeba było już tylko cierpliwie pocze-

kać kilka minut zanim ciasto przyrumieni się  w piekarniku. 

K.Adamczyk 
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 Przedszkolaki,  jak co roku, raz w miesiącu będą kształcić swoje prak-

tyczne umiejętności kulinarne oraz poznawać zasady prawidłowego od-

żywiania się, które są niezbędne w dorosłym życiu.  Będą również do-

skonalić umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem AGD, 

który ułatwia pracę w kuchni.  W miesiącu wrześniu grupa Sówek wy-

konywała sałatkę owocową. Tym razem dzieci musiały wykazać się 

umiejętnością posługiwania się nożem. Ale sprawne rączki bez proble-

mu poradziły sobie z krojeniem jabłuszka, gruszki, winogrona czy bana- 
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W dniu 19 września  przedszkolaki z grup Krasnoludków i Słoneczek 

wybrały się na wycieczkę do Hurtowni Warzyw i Owoców w Olecku. 

Dzieci oglądały przeróżne warzywa i owoce, z zapałem opisywały ich 

wygląd, wielkość, zapach i smak. Wymieniały potrawy, które można z 

nich wyczarować. Przedszkolaki dobrze wiedzą że warto je jeść, nie 

tylko dlatego że są smaczne, ale i zdrowe, bo zawierają mnóstwo wita- 



Ponad 150 zawodników wystartowało w XXV Otwartych 

Oleckich Biegach dla Dzieci i Dorosłych. Zawody odbyły 

się w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu. Z naszego 

przedszkola  też dzieci brały udział w zawodach. Smyki spi-

sały się na medal, bo najlepszym biegaczem okazał się Ka-

mil Maksimowicz z grupy Sówki, który zajął I miejsce na 

100m. Następnie  III miejsce zajął Marcel Mosiejko z grupy 

Słoneczka. Pozostali zawodnicy też dzielnie walczyli, skła-

damy im gratulacje za wysiłek i odwagę.                    J.Maj 
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min.  Korzystając z okazji przedszkolaki w czasie wycieczki utrwalały 

zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Zwracały uwagę na 

znaki drogowe. Dzieci doskonale znają zasadę przejścia na drugą stro-

nę ulicy. Znając przepisy bezpiecznego ruchu drogowego, przedszko-

laki mogą bezpiecznie wyruszać na wycieczki ze swoimi paniami. 

J.Maj 
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Ciekawym, pouczającym i twórczym wyzwaniem dla dzieci jest 

DZIEN KREATYWNEJ ZABAWY, który kształtuje dziecka wyob-

raźnię i zdolności manualne. Miesiąc wrzesień stworzył nam piękną 

historię. Grupa Jagódki z Biedroneczkami wykonała kolorowe, jesien-

ne drzewo z ciasteczkowych papilotek i szarego papieru. Dzieci z gru-

py Krasnoludków malowały farbami kolorowe liście, które następnie 

odbijały  na kratce papieru. A na jesiennym drzewie swój dom znala-

zły sowy wykonane z papierowych talerzyków stworzone przez grupę 

Sówek, na którym również znalazły się kolorowe jabłka z robaczkiem, 

wykonane przez grupę Słoneczka.                               A. Kropiwnicka 
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