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SPOSÓB REALZIACJI PROJEKTU
GENEZA:
Organizatorem projektu "Mały Miś w świecie wielkiej literatury - jest wydawnictwo
edukacyjne "MAC" i miesięcznik "Bliżej Przedszkola", autorem zaś jest pani Aneta Konefał dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Kolbuszowej - tzw. "Misiowa Mama". Projekt był
realizowany w grupie "Pszczółki" w roku szkolnym 2018/2019r.
Celem głównym projektu było rozwijanie czytelnictwa we współpracy z publicznymi
palcówkami edukacyjnymi w całej Polsce i za granicą. Celami szczegółowymi zaś:
zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom, uświadomienie roli czytania w życiu
dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych, tworzenie warunków do
różnorodnej aktywności dziecka w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
wprowadzenie dziecka w świat literatury, budzenie zaciekawienia książką przez zabawy,
piosenki, twórczość plastyczną, przekazanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego, rozwijanie samodzielności,
kreatywności i innowacyjności dzieci, rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,
kształtowanie postaw patriotycznych, promocja przedszkola. Projekt jest zgodny z podstawą
programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na
rok szkolny 2018/2019. Projekt realizowany był w pięciu modułach zaproponowanych przez
autora projektu.
CZAS TRWANIA
wrzesień 2018 - czerwiec 2019

ZREALIZOWANE MODUŁY
Moduł nr 1 - Czytające Przedszkolaki
Dzieci wraz z nauczycielem wybrały grupową maskotkę – Misia, który w roku szkolnym
2018/2019 odbył czytelniczą podróż po domach przedszkolaków. Misiowi zostało nadane
imię "LOTEK", a projekt został zainaugurowany czytaniem grupie przedszkolnej. Miś został
wyposażony w dzienniczek, w którym rodzice wpisywali tytuły utworów, które zostały
przeczytane dzieciom w domu i wykonały pamiątkowy rysunek, a także odrysowały swoją
rączkę na pamiątkę dla misia.

MIŚ "LOTEK"

Przykładowe wpisy z dzienniczka Lotka

Zuzia Dz. "Księga Dżungli"

Pawełek J. "Maszyny i pojazdy"

Julia F. "Bajeczki Maszy i Niedźwiedzia"

Robert P. "Opowieści na resorach"

Moduł nr 2 - Mały Miś uczy samodzielności

Podczas realizacji tego modułu odbył się cykl zabaw i zajęć z wykorzystaniem metod
aktywnych wdrażających dzieci do samodzielności. Dzieci wspólnie z Małym Misiem uczyły się czym
jest samodzielność oraz w jaki sposób zdobyć tę ważną umiejętność. Miś przedstawił dzieciom swoją
koleżankę Adę, która pierwszy raz przyszła do przedszkola. Razem z Adą dzieci stworzyły Kodeks
przedszkolaka metodą "burzy mózgów", dowiedziały się czym jest dyżur w przedszkoli,
zaprojektowały Księgę aktywności, kącik zainteresowań i obrazkowe zasady z ich korzystania, a także
przeprowadziły zajęcia dla Ady metodą peer-learning, jako podsumowanie modułu. Mały Miś uczył

nas samodzielności i pokazywał, że świat przedszkolaka to świat: zasad, przestrzegania norm,
podejmowania decyzji i dokonywania wyborów, a wszystko to odbyło się poprzez dobrą
zabawę z pluszowym przyjacielem jako przewodnikiem.
Efekt finalny: Kodeks przedszkolaka.

Moduł nr 3 - 100 - lecie niepodległości.
Pokaż radość przedszkolaku!!!
W ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości, w dniu 09.11.2018r. została zorganizowana w
przedszkolu uroczystość do której bardzo starannie przygotowywały
się dzieci. Otrzymały one od Małego Misia listy, które zawierały
opisy zadań do wykonania:
LISTY MISIA DO DZIECI
I. Co to jest Polska?
Zadania: nauka hymnu, wykonanie kącika patriotycznego
II. Symbole narodowe
Zadania: nauka tańca: „Symbole narodowe”, pokolorowanie kokard narodowych
III. Mała Ojczyzna
Zadania: nauka nazwy i adresu przedszkola, wykonanie plakatu: „Polska”
Efekt finalny:
Uroczystość przeprowadzona w dniu 9.11.2018r.

Moduł nr 4 - Kulinarne warsztaty z Małym Misiem
Zorganizowaliśmy cykl warsztatów kulinarnych. Wspólnie z
nauczycielem dzieci poszukiwały potraw opisanych w literaturze, takich
jak np.: ciasteczka Alicji z Kariny Czarów, piernikowej chatki Baby Jagi
z bajki "Jaś i Małgosia". Poznaliśmy historię powstawania książki
kucharskiej, a także zasady pisania przepisów, próbowaliśmy również
stworzyć przepis na "zmisiowaną kanapkę".
Efekt finalny: stworzenie książeczki kulinarnej ilustrowanej przez
dzieci.

Moduł nr 5 - Kuferek kreatywności Małego Misia
Moduł ten obejmował zabawy plastyczne i teatralne z Małym Misiem.
Przygotowaliśmy kuferek z tekturowego pudła, który ozdobiliśmy
własnoręcznie wykonanymi pracami - prace wybraliśmy podczas grupowego
głosowania. Kuferek służył nam do losowania wcześniej przygotowanych
zagadek, lub problemów do rozwiązania. Staraliśmy się w jak najbardziej
twórczy sposób odnosić się do zadanych tematów.

Moduł nr 6 - Misiowe aktywności sportowe
"Sprintem do maratonu"

Przedszkolaki z grup "Sowy" i "Pszczółki" wzięły udział w V Ogólnopolskim Maratonie
Przedszkolaków - "Sprintem do maratonu". Była to akcja zachęcająca nauczycieli do
przeprowadzenia imprezy biegowej w przedszkolu, a jej celem było popularyzowanie biegów
wśród dzieci oraz upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu.
Zajęcia biegowe odbyły się w dwóch terminach 10.05.2019r. i 17.05.2019r. Pierwsze miały
miejsce na hali sportowej "Goczuś", natomiast drugie na boisku. W tych dniach dzieci
przyszły ubrane w zielonych koszulkach. Każde z nich otrzymało swój własny numer
startowy. Zajęcia rozpoczynaliśmy od odśpiewania hymnu:
"Sprintem do maratonu biegnie dziecko każde,
Sprintem do maratonu, bo zdrowie jest ważne.
Sprintem do maratonu, bo zdrowie na mecie,
Sprintem do maratonu wygrać je możecie"
Po krótkiej rozgrzewce wszystkie dzieci ustawiały się na linii startu i rozpoczynaliśmy
bieganie. Każdy z przedszkolaków pokonał wyznaczony dystans i dołączył do grona małych
maratończyków - każdy był zwycięzcą i otrzymał pamiątkowy dyplom i medal. Razem
przebiegliśmy 34.300 metrów. Było to niezwykłe wydarzenie, wielkie emocje i super zabawa.

EFEKTY:
Udział w projekcie przyczynił się w dużym stopniu do rozwoju dzieci, a także do
doskonalenia pracy własnej. Wymagał zaangażowania i dodatkowych działań, ale osiągnięte
efekty posłużyły podniesieniu jakości pracy przedszkola. Przede wszystkim projekt stanowił
atrakcyjną formę realizacji podstawy programowej - zarówno określonych w podstawie zadań
przedszkola jak i osiągnięć dzieci. Projekt wpisał się w zalecane sposoby i warunki realizacji
podstawy.
Jako znaczący efekt uczestnictwa w projekcie uważam możliwość współpracy z
nauczycielami z całej Polski. „Zmisiowana” nauczycielska społeczność liczy prawie 10.000
nauczycieli. Strona „Misiowa Mama” i wszelkiego rodzaju grupy internetowe założone do
celów projektowych umożliwiały interakcje między nauczycielami i wymianę doświadczeń.
Pragnę zaznaczyć, iż praca z modułami Małego Misia pozwoliła na realizację wszystkich
kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019 :





100. rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie
patriotycznych postaw uczniów (Moduł: „Pokaż radość przedszkolaku!")
Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie
rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.( wszystkie
moduły, całościowo moduł: „Mały Miś uczy samodzielności”)
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i
odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci. (wszystkie moduły)

Realizacja projektu „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” przyniosła wymierne korzyści
zarówno dla dzieci, rodziców, przedszkola jak i mojej własnej osoby.

Projekt zrealizowała i opracowanie przygotowała
Anna Szmajduch

