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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 "Sowy" w roku szkolnym 2019/2020r.
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 2019/2020. Projekt realizowany był w pięciu modułach zaproponowanych przez
autora projektu.
CZAS TRWANIA
wrzesień 2019 - maj 2020

ZREALIZOWANE MODUŁY
Moduł nr 1 - Czytające Przedszkolaki
Dzieci wraz z nauczycielem wybrały grupową maskotkę – Misia, który w roku szkolnym
2019/2020 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

Roksana Dz. "Trojaczki wcale nie są podobne"

Dominika S. "Fenek - lato nad morzem"

Marika S. "Kot w butach"

Amelka O. "Pięciopsiaczki"

Moduł nr 2 - Misiowy wolontariat

W module tym Miś uczył dzieci wrażliwości społecznej oraz pomagania innym i
odpowiedzialności za otaczający świat. Cały rok prowadzone były różnorodne, aktywne
działania na rzecz potrzebujących. Bezinteresowna pomoc jest wartością bezcenną, lecz
niestety coraz bardziej zaniedbywaną we współczesnym świecie. Mały Miś poprzez bajki i
wierszyki pokazał, że satysfakcja z ofiarowania komuś uśmiechu jest największym
podziękowaniem i nagrodą za wykonaną pracę. Zachęcano do działania rodziców dzieci, by
wspólnie zrobić coś dobrego dla lokalnych społeczności lub włączyć się do działań o
ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym charakterze. Nasze przedszkole brało udział w
następujących akcjach charytatywnych :


Zbiórkę nakrętek na rzecz Domu Kulejących Aniołów



"Wizyta świętego Mikołaja na Kresach 2019"



"I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem"

Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEN: profilaktyka uzależnień;
wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich.
Wiodące kompetencje kluczowe: kompetencje społeczne i obywatelskie.
Rozwijanie czytelnictwa: zapoznanie z bajkami i wierszykami traktującymi o wartości
dobra i wzajemnej pomocy.
Efekt finalny: Gazetka ścienna dla rodziców: „Misiowy wolontariat” obrazująca
działania przedszkola na rzecz pomocy potrzebującym.

Moduł nr 3 - Play with little Teady Bear
Mały Miś rozwijał umiejętności porozumiewania się w języku
angielskim. Dzieci wspólnie z nauczycielem przygotowały „Misiowy
słownik obrazkowy” zawierający ilustrację haseł związanych z bajkami i
baśniami lubianymi przez dzieci.
Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEN:
rozwijanie kreatywności.
Wiodące kompetencje kluczowe: porozumiewanie się w językach obcych.
Rozwijanie czytelnictwa: tworzenie słownika obrazkowego.

Moduł nr 4 - Dzień Pluszowego Misia
Moduł krótkoterminowy – wspólne obchody Dnia
Pluszowego Misia w duchu rozwijania czytelnictwa i
współpracy między przedszkolami. Świętowanie to przestrzeń
dla spontaniczności i radości. To bycie razem i bycie dla
siebie. W świętowaniu chodzi o to, by po prostu się spotkać,
by cieszyć się obecnością – okazją do tego było misiowe
święto.

Razem z Misiem przedszkole realizowało w tym module kierunki polityki MEN:
wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich (bezinteresowność,
wspólne działania, organizacja wydarzenia w przedszkolu).
Realizacja modułu sprzyjała kształceniu u dzieci kompetencji kluczowych, które
stanowią połączenie wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla potrzeb
samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz
zatrudnienia. Monitorowanie kształcenia kompetencji we wszystkich typach szkół zostało
wyznaczone jako jedno z zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w
bieżącym roku szkolnym. Wiodące kompetencje kluczowe w module IV: świadomość i
ekspresja kulturalna.
Rozwijanie czytelnictwa: zapoznanie z bajkami i wierszykami o misiach. Literackie
odnośniki do tematu to wiersze, opowiadania. Misiowym spotkaniom towarzyszyły również
piosenki i inne utwory muzyczne.
Efekt finalny: „Misiowy regulamin małego czytelnika”,
„Kodeks dobrych praktyk czytelniczych”

MISIOWY REGULAMIN MAŁEGO CZYTELNIKA
1.Książka to skarb - szanuj go.
2.Książka to efekt pracy wielu osób - szanuj to.
3. Uważaj na książki, żeby ich nie niszczyć.
4.NIE zaginaj kartek! NIE rób notatek! NIE jedz przy czytaniu!
5.Szanując książki szanujemy siebie na wzajem.
6.Przekazując książkę przekazujemy dobro.
7."Kto czyta książki żyje podwójnie" - U. Eco

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK CZYTELNICZYCH
1.Czytam książki jak tylko nadarza się ku temu okazja.
2.Czytanie książek z rodzicem jest dla dziecka bezcenne.
3.Wspólnie czytana książka jest najwięcej warta.
4.Zwracamy książki zawsze w terminie do biblioteki, żeby
mógł cieszyć się nimi także ktoś inny.
5."Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa jaką sobie
ludzkość wymyśliła" - W. Szymborska

Moduł nr 5 - Mały Miś i prawa dziecka

W 30. rocznicę przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych
Konwencji o prawach dziecka Mały Miś zachęcał do przypomnienia podstawowych praw
najmłodszych. W listopadzie nauczyciele przeprowadzili zajęcia nt. praw dziecka, które
przybliżyły mini-bajeczki/historyjki napisane przez Misiową Mamę.
Razem z Misiem przedszkole realizowało kierunek polityki MEN: wychowanie do
wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich.
Wiodące kompetencje kluczowe: umiejętność uczenia się.
Rozwijanie czytelnictwa: rozwijanie umiejętności interpretacji utworów literackich.
Efekt finalny: zajęcia na temat praw dziecka

Moduł nr 6 - Bezpieczni z Małym Misiem

W ramach modułu po raz kolejny Zmisiowani zwrócili uwagę na problem bezpieczeństwa
w Internecie włączając się w Dzień Bezpiecznego Internetu. Działania uzupełnili o twórczość
plastyczną – wykonaliśmy wspólnie plakat zachęcający do przestrzegania zasad
bezpieczeństwa w sieci. Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu i w szkole to najważniejsze
zadanie nauczyciela. Dzieci dopiero zdobywają doświadczenie życiowe, uczą się technik
radzenia sobie z różnymi problemami. Nauczyciele w przedszkolach/szkołach wyrobić więc
muszą u dzieci nawyki dotyczące unikania niebezpieczeństw, zapobiegania im i możliwie
szybkiego ich pokonywania.

Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEN: profilaktyka
uzależnień. Wiodące kompetencje kluczowe: kompetencje społeczne i obywatelskie.
Rozwijanie czytelnictwa: głośne czytanie dzieciom przez przedstawicieli instytucji
działających na rzecz bezpieczeństwa.
Efekt finalny: misiowy plakat na temat bezpieczeństwa, wykonany zespołowo przez
dzieci.
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Moduł nr 7 - Zmisiowany Dzień Matematyki
W ramach modułu zorganizowanie wspólnych obchodów Dnia Matematyki w duchu
rozwijania czytelnictwa. Nauczyciele wspólnie z dziećmi dokończą opowieść matematyczną
Misiowej Mamy i wspólnie wykonają do niej pomoce tj. misiowe liczmany. Z powodu
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 moduł przyjął formę
umożliwiającą zrealizowanie go poprzez kształcenie na odległość.

Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEN: rozwijanie kompetencji
matematycznych.
Wiodące

kompetencje

kluczowe:

kompetencje

matematyczne

kompetencje naukowo-techniczne.
Rozwijanie czytelnictwa: tworzenie opowieści matematycznych.

i

podstawowe

Moduł nr 8 - Mali Przedsiębiorcy!

Przedsiębiorczość w przedszkolu? Ależ oczywiście! Przedsiębiorczy przedszkolak to
dziecko samodzielne w każdej dziedzinie, umiejące podejmować decyzje, kreatywne i
zdobywające wiedzę na temat racjonalnego gospodarowania pieniędzmi. W ostatnim już
module Mały Miś pomoże dzieciom zdobyć właśnie te umiejętności.
Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEN, jakim jest wychowanie do
wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich. Realizacja modułu sprzyja kształceniu u
dzieci kompetencji kluczowych, które stanowią połączenie wiedzy, umiejętności i postaw
uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego
obywatelstwa, integracji społecznej oraz zatrudnienia. Wiodącymi kompetencjami
kluczowymi w tym module są kompetencje w zakresie przedsiębiorczości. W module tym
rozwijamy również czytelnictwo – zapoznajemy z utworami literackimi. Z powodu
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 moduł przyjął formę
umożliwiającą zrealizowanie go poprzez kształcenie na odległość.
Moduł VIII zakłada promowanie idei przedsiębiorczości wśród dzieci w wieku
przedszkolnym oraz przekazywanie im wiedzy z szeroko pojętej edukacji ekonomicznej.
Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEN: wychowanie do
wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich.
Wiodące kompetencje kluczowe: inicjatywność i kreatywność.
Rozwijanie czytelnictwa: udział dzieci w wybranej akcji na rzecz rozwijania
czytelnictwa.

EFEKTY:
W roku szkolnym 2019/2020 kontynuowałam realizację projektu: „Mały Miś w świecie
wielkiej literatury”. Realizacja owego projektu posłużyła przede wszystkim rozwojowi
czytelnictwa i współpracy między nauczycielami, ale także rozwijaniu kompetencji
kluczowych dzieci oraz własnych. Kompetencje kluczowe rozwija się bowiem w
perspektywie uczenia się przez całe życie, a udział w zmisiowanym projekcie bezdyskusyjnie
temu służy.
W roku szkolnym 2019/2020 zrealizowałam następujące moduły:
1) Czytające przedszkolaki
2) Misiowy wolontariat
3) Play with Little Teady Bear
4) Dzień pluszowego misia
5) Mały Miś i prawa dziecka
6) Bezpieczni z Małym Misiem
7) Zmisiowany dzień matematyki
8) Mali przedsiębiorcy!
Udział w projekcie przyczynił się w dużym stopniu do rozwoju dzieci, a także do
doskonalenia pracy własnej. Wymagał zaangażowania i moich dodatkowych działań, ale
osiągnięte efekty posłużyły podniesieniu jakości pracy przedszkola.
Przede wszystkim projekt stanowił atrakcyjną formę realizacji zadań przedszkola
opisanych w podstawie programowej. Co więcej - projekt wpisał się w zalecane sposoby i
warunki realizacji podstawy.
Pragnę zaznaczyć, iż praca z modułami Małego Misia pozwoliła na realizację
wszystkich kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020,
dotyczących przedszkoli:
1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
3. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
4. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym
bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w
realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Ad. 1.
Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. Działania w
przedszkolu powinny sprzyjać zapobieganiu wszelkim niepożądanym zjawiskom mogącym
wystąpić w rozwoju dziecka oraz kształtować i utrwalać wartościowe postawy, zapobiegając
jednocześnie powstawaniu niepożądanych zachowań. Zabawy z Małym Misiem kształtowały
pozytywne postawy ("Mały Miś i prawa dziecka", "Misiowy wolontariat") i bezpiecznych
zachowań polega na wyposażaniu dziecka w podstawowe wiadomości dotyczące dbałości o
własne zdrowie i bezpieczeństwo, umiejętności właściwego zachowania w sytuacjach
zagrożenia życia lub zdrowia ("Bezpieczni z Małym Misiem"). Mały Miś promuje zdrowy
styl życia w znaczący sposób rozwija wartościowe cechy u dzieci, zapobiega powstawaniu
niepożądanych zachowań.
Ad. 2
Wychowanie

do

wartości

przez

kształtowanie

postaw

obywatelskich

i

patriotycznych. Rozwijaniu postaw obywatelskich i patriotycznych dzieci w przedszkolu
służą działania podejmowane na rzecz środowiska przedszkolnego i lokalnego, w tym
angażowanie się w akcje charytatywne, dzięki którym dziecko kształtuje postawy niesienia
pomocy drugiemu człowiekowi, służenia sprawom, ideom i grupom społecznym, uczy się
angażowania w ważne sprawy na rzecz innych. Przez cały rok szkolny Mały Miś zachęcał do
"Misiowego wolontariatu". W ramach naszych działań charytatywnych zbieraliśmy nakrętki
na rzecz Domu Kulejących Aniołów, przybory szkolne, słodycze i zabawki w ramach akcji
"Wizyta świętego Mikołaja na Kresach 2019" i włączyliśmy się w akcję "I Ty możesz zostać
Świętym Mikołajem".
Ad. 3.
Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.

Rozwijaniu tej kompetencji

posłuży całościowo moduł: „Zmisiowany Dzień Matematyki”. Zakładało przeprowadzenie
w przedszkolu wielkiego święta matematyki - niestety ze względu na sytuację związaną z
pandemią koronawirusa moduł VII, czyli "Zmisiowany dzień matematyki" był realizowany
zdalnie.

Ad. 4
Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w
tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w
realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Udział w projekcie sprzyjał

kształtowanie kreatywności dzieci i rozszerzał zakres stosowanych metody pracy z dzieckiem.
Czytelnicze spotkania stały się rytuałem w mojej grupie, wprowadzały do omawiania wielu
ważnych tematów w twórczy, niekonwencjonalny sposób. Misiowe zadania stwarzały
sytuacje do twórczych zabaw – plastycznych, ruchowych, muzycznych, które rozwijają
twórcze postawy np. stworzenie kodeksu czytelniczego, samodzielne przygotowanie wystroju
sali na święto misia. Moduł „Bezpieczni z Małym Misiem” zwrócił uwagę na problem
bezpieczeństwa w Internecie, zachęcając również do włączenia się w obchody Dnia
Bezpiecznego Internetu. Ogólnoświatowy Dzień Bezpiecznego Internetu przypadł w tym roku
na dzień 11 lutego. W naszym przedszkolu obchodziliśmy ten dzień 10 lutego. Była to
kolejna z akcji, przeprowadzana w naszej placówce, mająca na celu uświadomienie dzieciom
niebezpieczeństw, jakie czyhają na nie w dzisiejszych czasach . W ramach wspomnianych
obchodów, dzieci zostały zapoznane z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z
Internetu poprzez bajki edukacyjne i inne działania.

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

