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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 2020/2021r.
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,
propagowanie praw dziecka, kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci, rozwijanie kompetencji
cyfrowych dzieci i nauczycieli, kształtowanie postaw patriotycznych, promocja przedszkola,
włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,
rozwijanie współpracy między nauczycielami, kształcenie na odległość. Projekt jest zgodny z
podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej
państwa na rok szkolny 2020/2021. Projekt realizowany był w pięciu modułach
zaproponowanych przez autora projektu.
CZAS TRWANIA
wrzesień 2020 - maj 2021

ZREALIZOWANE MODUŁY
Moduł nr 1: Książki dzieciństwa
– misiowy ranking książkowych hitów dzieci i rodziców
Dzieci wraz z nauczycielem wybrały grupową maskotkę – niestety ze względu na sytuację
epidemiczną miś "Lotek" nie mógł wędrować po domach dzieci wraz ze swoim
dzienniczkiem, dlatego dzieci wraz z pomocą rodziców nawiązując do ich doświadczeń
czytelniczych tworzyły recenzje przeczytanych książek.

MIŚ "LOTEK"

O module
„Książki dzieciństwa” – misiowy ranking książkowych hitów dzieci i rodziców.
Razem z Misiem przedszkole realizowało kierunki polityki MEN:









zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno –
pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych – rozwijanie kierunkowych zdolności dzieci
zdobycie przez dzieci dyplomu: „Odkrywcy pisma”, świadczącego o rozwijaniu
zainteresowań czytaniem i pisaniem
wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod
kształcenia na odległość
bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych – obsługa edytorów
tekstu, wykorzystanie prostych programów graficznych, wyszukiwanie w intrenecie i
odtwarzanie filmów edukacyjnych
działania wychowawcze placówki oświatowej
wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych –
kształtowanie nawyków czytelniczych

Wiodące kompetencje kluczowe: kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji
Rozwijanie czytelnictwa: budzenie/wzmacnianie zainteresowania książkami i publikacjami
dla dzieci
Opis: alternatywa dla „wersji przedszkolnej” projektu. Wspólne wyszukiwanie ulubionych
pozycji książkowych wg określonych przez Misiową Mamę tematów. Tworzenie recenzji z
rodzicami dzieci. Nawiązanie do doświadczeń czytelniczych rodziców.
Efekt finalny: prezentacja zawierająca wszystkie recenzje dzieci

Przykładowe recenzje książek

Olga B. "Dzieci z Bullerbyn"

Filip F. "Jaś i Małgosia"

Nina D. "Kopciuszek"

Piotr G. "A królik słuchał"

Moduł nr 2 - Mały Miś w świecie emocji

O module:
Mały Miś poprzez opowiadania i wiersze wprowadził dzieci w świat emocji. Głównym celem
modułu było kształtowanie u dzieci umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozróżniania
emocji oraz rozwijanie zdolności radzenia sobie z nimi. Nauczyciel w ramach projektu
tworzył bazę zabaw/ćwiczeń służących do pracy z emocjami.
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NIEŚMIAŁOŚĆ

Razem z Misiem przedszkole realizowało kierunki polityki MEN:
 zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno –
pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych – praca z emocjami dzieci
 zdobycie przez dzieci dyplomu: „Odkrywcy emocji”, świadczącego o rozwijaniu
zainteresowania psychologią człowieka
 wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod
kształcenia na odległość
 bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych – wykorzystanie prostych
programów graficznych do tworzenia emotikonów, wyszukiwanie w intrenecie i
odtwarzanie filmów edukacyjnych
 wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych –
postawy prospołeczne, dobro, empatia
Wiodące kompetencje kluczowe: kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności
uczenia się.
Rozwijanie czytelnictwa: prezentacja zmisiowanych opowiadań na temat emocji czytanych
przez nauczyciela lub słuchanych w wykonaniu Misiowego Wujka – Macieja Barańskiego.
Efekt finalny: „Kuferek emocji” w którym dzieci wraz z nauczycielem gromadzili sposoby
na radzenie sobie z emocjami.

Nasze opowiadania - zachęcamy do czytania ;-)))
XI. "RADOŚĆ" Aneta Konefał
Mały Miś drzemał na półeczce z książkami. Tęsknił za dziecięcymi uściskami, ale zdawał
sobie sprawę z powagi sytuacji. Dzieci razem z panią wytłumaczyły mu trudne słowa:
pandemia, dezynfekcja, koronawirus. Tego ostatniego słowa nie lubił wyjątkowo mocno:
odkąd je poznał, zamieszkał na stałe na półce z książkami i nie mógł bawić się z dziećmi.
Dezynfekcja mogłaby zniszczyć jego piękne futerko, a przecież nikt by tego nie chciał,
szczególnie on sam. Zerkał więc na dzieci ze swojego nowego miejsca, a one posyłały mu od
czasu do czasu buziaki i to było baaaaardzo miłe. Na zajęciach pani sadzała go w kole jak
inne dzieci. Niecierpliwie czekał na ten moment. Dziś pani przyniosła ogromne pudło. Gdy je
niosła, widać było tylko jej nogi, takie było wielkie. Śmiesznie to wyglądało: jakby pani była
chodzącym pudełkiem! Postawiła je na środku sali i gdy się odwróciła, miś nie wytrzymał i
zajrzał do środka, wdrapując się po krzesełku. I bęc! Wpadł do pudła jak śliwka w kompot.
Ciemno tam było i niewygodnie, ale zanim otworzył usta, by zawołać „ratunku!”, pani
wyciągnęła go za łapki i tylko pokręciła głową: „Oj misiu, misiu, strasznie jesteś ciekawski!”
Dzieci usiadły w kole i pani powiedziała, że będą rozmawiać o emocjach, a pudełko
zamienią w kuferek emocji. I zaczęła wyciągać z niego takie skarby, że miś zdziwił się, że
pani dziś nie przyszła do przedszkola w towarzystwie ochroniarza! Cuda i skarby tam były
prawdziwe! Jak w książce o piratach! Cekiny, błyszczące kamyczki, balony we wszystkich
możliwych kolorach świata, bańki mydlane, malutkie zabaweczki, bibułki i cukierki. Dzieci
zaczęły podskakiwać z radości, a Zosia nawet piszczeć, tak ucieszyła się na widok
baloników. Uwielbia je po prostu! Pani poprosiła dzieci o spokój i powiedziała: „Zaczniemy
pewnie od radości, tak ucieszyliście się na widok moich skarbów. Czym jest radość?” –
zapytała. Okazało się, że dzieci miały mnóstwo pomysłów. Misiowi przyszło do głowy, że
jest to uczucie, które powoduje skakanie i piszczenie dzieci. „Niektórym włącza
turbodoładowanie w nóżkach, bo zaczynają biegać w kółko” – pomyślał, patrząc na Stasia.
Dla dzieci w przedszkolu „radość” oznaczała: prezenty, niespodzianki, spotkanie z babcią
Danusią, nową zabawkę. Pani spisywała wszystkie pomysły na wielkim arkuszu papieru. Na
jego środku narysowała uśmiechniętą buźkę. Pomysłów było mnóstwo, a miś zauważył, że
radość oznacza dla dzieci same miłe rzeczy, ale dla każdego tak naprawdę coś innego. „To
piękne uczucie” – westchnął, bo uświadomił sobie, że dla niego największą radością były
odwiedziny w domach dzieci. Pani szybko zauważyła smutek misia – to jedna z jej
supermocy, a ma ich mnóstwo. Gdy miś powiedział jej o swojej wielkiej tęsknocie,
pocieszyła go, że czas chorób w końcu minie i wtedy odwiedzi wszystkie dzieci, jej dom, a
nawet dom pani dyrektor! Miś bardzo się ucieszył i zrobiło mu się cieplutko na sercu: radość
to takie miłe uczucie, takie przyjemne... Wrócił na półeczkę i zaczął marzyć o odwiedzinach u
dzieci i o bajeczkach, które usłyszy. Tak, znów będzie pięknie...

XII. "GDZIE MIESZKA ZŁOŚĆ" Aneta Konefał
„Brr, ale zimno….” – zamruczał Mały Miś i przykrył się kołderką, którą podarowała mu pani
z przedszkola. Miś lubił drzemki prawie tak bardzo jak czytanie. Błogi stan przerwał mu
jednak krzyk Tadzia. Miś zerwał się na równe łapki, a jego serduszko zatrzepotało ze strachu.
Tadziu tarzał się i tłukł pięściami w dywan. Szlochał i bardzo, ale to bardzo głośno krzyczał:
„To mi się nie podoba! Idę do domu i już!”. Pani spokojnie podeszła do Tadzia i zaczęła go
wypytywać o powód złości. On jednak nie miał wcale ochoty rozmawiać. Przestał bić
pięściami, ale zaczął tupać, a jego buzia zmieniła kolor na czerwony. Po kilku chwilach
wyjawił jednak powód swojego zdenerwowania – chciał przynieść do przedszkola łopatę
dziadka Romana i zupełnie nie rozumiał, dlaczego mamusia powiedziała: „nie”. Pani
powiedziała, że z tą łopatą to nie był najlepszy pomysł. Podeszła do szafy i wyciągnęła z
„Kuferka emocji” gazety. Miś troszkę się zdziwił, bo jak pani w tym hałasie chciała czytać i
dlaczego akurat teraz? Książki to jeszcze, ale gazety, w przedszkolu? Okazało się jednak, że
gazeta miała służyć do czegoś zupełnie innego. „Widzę, że lubisz tupać Tadziu. Może więc
wytupiesz złość?” – zaproponowała pani. Tadziu spojrzał na nią, potem na gazetę, potem
znów na panią i zapytał: „To gdzie ta złość mieszka, skoro mam ją wytupać? We mnie???”
Oj, myśl że złość mieszka w nim samym wcale się Tadziowi nie spodobała. Pani wyjaśniła,
że złość to emocja, która mieszka w dziecku i dochodzi do głosu, gdy coś mu się nie podoba,
gdy nie ma humoru, lub gdy nie dostanie tego, czego oczekuje, na przykład… łopaty. Złość,
tak jak wszystkie emocje, jest potrzebna – pokazuje, na czym nam zależy. Ale gdy ją
okazujemy, powinniśmy opanować krzyk. Nasza złość nie może też być skierowana na
innych. Gazeta to co innego. Można na niej złość wytupać. Tadzio zaczął więc tupać jak stado
koni. Kilkoro dzieci również, bo chociaż nie czuły złości, bardzo im się ta zabawa spodobała.
Kalinka wymyśliła nawet specjalny rodzaj tupania i nazwała go „kalinkowym tupotem
antyzłoszczeniowym”. Tupała i klaskała równocześnie. „Ona to ma talent” – pomyślał miś.
Tadziu poczuł, że złość uciekła tam gdzie pieprz rośnie i poczuł prawdziwą ulgę. Miś puścił
do niego oczko na znak, że wszystko jest już w najlepszym porządku.

I. "PO DESZCZU ZAWSZE WYCHODZI SŁOŃCE"
Aneta Konefał
Padał deszcz. Dudnił o szyby i parapet. Stukał, pukał i zupełnie nie przejmował się tym, że
dzieci miały wyjść do ogrodu przedszkolnego na zajęcia ruchowe. Dzieci patrzyły,
zrezygnowane, na okna w sali przedszkolnej. Miały tyle planów! W koszu na przybory
gimnastyczne czekały szarfy i liny do przeciągania – miały się przecież odbyć zawody
sportowe między grupami Muchomorków i Motylków. Dzieci tak długo przygotowywały się
do tego dnia, a tu nic z tego – lało jak z cebra. Mały Miś patrzył na oczy przedszkolaków,
które wyglądały zupełnie inaczej niż zwykle. Szczególnie oczy Filipa, z których w pewnym
momencie też zaczął padać… deszcz! Miś nie widział do tej pory, aby z oczu padało, i
zupełnie nie wiedział, co zrobić w takim wypadku. Myślał, że deszcz pada wyłącznie z nieba.
I gdy tak mocno przejął się Filipkiem, nagle poczuł coś mokrego na łapce. Ojej, z oczu misia
również popłynął deszcz! Otworzył buzię ze zdziwienia, ale zanim zdążył cokolwiek
powiedzieć, zorientował się, że pani sadza go na swoich kolanach razem z Filipkiem i
wyciera ich oczy chusteczką.
– Ojej, moje kochane chłopaki! Nie płaczcie. Po deszczu zawsze wychodzi słońce! Prędzej
czy później wyjdziemy na podwórko.
Słowa pocieszenia pani miały jeszcze większą moc niż chusteczki. Miś przestał płakać i
dowiedział się, że deszcz z jego oczu to łzy, które pojawiają się wtedy, gdy komuś jest
smutno. Pani rozejrzała się po sali, zmarszczyła śmiesznie brwi i zaczęła przenosić stoliki na
koniec sali – jak prawdziwy siłacz! Poprosiła o pomoc chłopców, którzy zajęli się
krzesełkami. Pani raz-dwa wycięła z papieru ogromne słońce i zawiesiła je wysoko. Na
tablicy powiesiła tablicę punktową, a pani Asi z dumą wręczyła gwizdek i uczyniła ją sędzią.
– Nie wyszliśmy na podwórko, to podwórko przyszło do nas – obwieściła zachwyconym
dzieciom.
Bez stolików i krzesełek na środku sala zrobiła się naprawdę duża i dzieci mogły w niej
przeciągać linę, a nawet wziąć udział w minisztafecie. Dzieci zawsze ćwiczą na sali, ale
dzisiaj było zupełnie inaczej. I gdy ćwiczyły, śmiały się i dopingowały siebie nawzajem, nie
wiedzieć kiedy wyszło słońce.
„Pani to prawdziwa wróżka” – pomyślał miś i posłał jej pluszowego buziaka.

II. "NIE BÓJ SIĘ MISIU" Aneta Konefał
Podobno każdy się czegoś boi. Duchów, chociaż nie istnieją. Ciemnego pokoju, burzy, a
nawet kożuchów na mleku. Miś dowiedział się o tym od miłej pani psycholog, która
przeprowadziła dla dzieci ciekawe warsztaty. Dużo opowiadała o tym, jak sobie radzić ze
strachem i że jest potrzebny, bo pozwala unikać niebezpieczeństw.
„Ja to w zasadzie niczego się nie boję” – pomyślał Miś. „Jestem chyba superbohaterem.
Miśkiem-Pyśkiem Nieustraszonym” – podśpiewywał sobie pod nosem. No i nie byłoby w
tym nic złego, gdyby nie to, że Mały Miś zaczął się tym przechwalać. A przechwałki to nic
dobrego. Sprawiły, że dzieci, które opowiedziały na warsztatach o swoich strachach, poczuły
się nieco nieswojo. Pani absolutnie, ale to absolutnie nie zachęcała misia do tego, aby się bał.
Nic z tych rzeczy! Powtórzyła tylko, że strach to naturalna emocja, bo nie ma złych emocji, a
każda z nich jest do czegoś potrzebna, ale przede wszystkim to, że trzeba szanować uczucia
i emocje innych. „Zakodowałem” – powiedział miś i ruszył w kierunku swojej półeczki.
Nagle stanął oko w oko ze stworzeniem, którego nigdy nie widział. Miało chyba z tysiąc nóg i
patrzyło na niego z rogu półeczki. Miś poczuł, że serce bije mu z prędkością kosmiczną, łapki
się trzęsą, a pluszowe ciałko zalewa pot. Nie mógł zrobić kroku – ani w przód, ani w tył.
Kompletnie go zamurowało.
– Ratunku – powiedział – najpierw szeptem, bo zaschło mu w gardle ze strachu, a potem tak
głośno, że pani o mało bębenki w uszach nie popękały!
– Spokojnie, misiu – usłyszał głos Basi. – To tylko malutki, śliczniutki pajączek.
I dziewczynka, która opowiadała o tym, jak bardzo boi się duchów, co było dla misia totalną
niedorzecznością, wzięła pajączka na rękę.
– Uratowałaś mi życie. Myślałem, że mnie schrupie na śniadanie – wyznał Basi miś.
Dziewczynka pogłaskała misia po łebku, a pani, która przyglądała się wszystkiemu,
powiedziała misiowi coś, co na długo utkwiło w jego pamięci.
– Misiu, wielką odwagą jest przyznać się do tego, czego się boimy. Wielkim szczęściem jest
mieć kogoś, kto widząc, że się boimy – wyciągnie do nas pomocną dłoń.
Mały Miś poczuł się w tym momencie jak prawdziwy szczęściarz. Gdy ma się wsparcie, to
żaden, nawet najbardziej kosmaty, pająk nie może wystraszyć.
– Dziękuję, Basiu – powiedział z wdzięcznością i spokojnie wrócił na swoją półeczkę.

III. "NIEŚMIAŁOŚĆ" Aneta Konefał
Dzieci szykowały się do wielkiego dnia. W tajemnicy przygotowywały występ –
niespodziankę dla rodziców. Pani Jola napisała scenariusz i uszyła piękne stroje, a pan
konserwator przygotował drzewo z tektury, które miało stanąć na scenie. Pani Asia z kolei
miała transmitować wszystko na żywo – jak prawdziwa stacja telewizyjna!
Próby odbywały się jedna za drugą i wszystko przebiegało w porządku, z jednym wyjątkiem.
Kacper nie chciał wystąpić w przedstawieniu. Dostał wprawdzie rolę, ale kiedy nadchodziła
jego kolej, spuszczał wzrok i smętnie kiwał głową na znak, że nic nie powie. Na nic się zdało
namawianie dzieci. Kasia obiecała Kacprowi, że – jeśli wystąpi – narysuje dla niego jego
ulubioną postać z kreskówki. Karolinka zapewniała, że będzie z nim chodziła w parze do
końca świata, a przynajmniej do końca zerówki. Nie pomogły jednak te obietnice – Kacper
nie mógł na scenie wypowiedzieć ani jednego słowa. Pani powiedziała, że Kacperek wystąpi,
jeśli będzie chciał, ale jeśli nie – będzie wspaniale, gdy po prostu stanie razem z dziećmi na
scenie. Miś usłyszał, jak Jaś tłumaczył Oli, że Kacperek jest po prostu nieśmiały. Wspaniałe
było to, że dzieci szukały pomysłów, jak zachęcić kolegę do występu. Wspierały go jak tylko
umiały najlepiej. W końcu nadszedł piątek i dzieci zaraz po śniadaniu przebrały się w swoje
kostiumy. Sala wyglądała jak teatr, a pani biegała jak struś pędziwiatr, sprawdzając, czy
wszystko jest na swoim miejscu. Na szczęście wszystko poszło jak z płatka. Dzieci śpiewały i
recytowały jak prawdziwi aktorzy. Gdy przyszła kolej na Kacperka, dzieci wstrzymały
oddech z nadzieją, że powie chociaż jedno słowo. Chłopiec jednak spuścił wzrok – jak
zawsze. I już miały śpiewać piosenkę, która była zaplanowana jako kolejna w programie, gdy
Amelka podbiegła do Kacperka, złapała go za rękę i leciutko pociągnęła za sobą na środek
sceny. Zaczęła mówić wierszyk Kacperka, a ten – o dziwo – także postanowił jej
towarzyszyć. Gdy skończyli, zapadła cisza, a potem wszyscy skakali z radości i wiwatowali:
„Kacper! Kacper!”. Pani się popłakała, jak zawsze, gdy bardzo czymś się wzruszy. Była taka
dumna z Kacperka, bo pokonał swoją nieśmiałość, i powtarzała dzieciom, że wszystko
przychodzi w swoim czasie i zawsze trzeba w siebie wierzyć. To był wielki dzień dla
wszystkich, a Mały Miś po raz kolejny przekonał się, jak wielką siłą jest przyjaźń.

Moduł nr 3 - Dbamy o zdrowie z Małym Misiem
Kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa poprzez propagowanie
zdrowego stylu życia i tworzenie warunków do dokonywania wyborów sprzyjających
zdrowiu.

O module:
Dzieci wspólnie z Małym Misiem obchodziły Światowy Dzień Mycia Rąk i Dzień Zdrowego
Śniadania. Układały rymowanki zachęcające do zdrowego odżywiania się. Samodzielnie
komponowały zdrowe śniadanie. Zaprosiły osoby, które mogły zaprezentować swój zawód i
swoje zainteresowania związane tematyką zdrowia - pani intendent.
Razem z Misiem przedszkole realizowało kierunki polityki MEN:







zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologicznopedagogicznego wszystkim uczniom, z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych – rozwijanie kierunkowych zdolności dzieci
zdobycie przez dzieci dyplomu „Strażnik zdrowia”, świadczącego o rozwijaniu
zainteresowania zdrowiem i higieną
wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz
metod kształcenia na odległość
bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych – aplikacje służące
wyszukiwaniu przepisów kulinarnych, wykorzystanie prostych programów
graficznych, obsługa urządzeń elektronicznych, takich jak termometr
elektroniczny, wyszukiwanie w intrenecie i odtwarzanie filmów edukacyjnych
działania wychowawcze placówki oświatowej. Wychowanie do wartości,
kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych – postawy prozdrowotne/
wartość zdrowia

Wiodące kompetencje kluczowe: kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności
uczenia się.
Rozwijanie czytelnictwa: próby tworzenia własnych rymowanek, wierszyków.

"Światowy Dzień Mycia Rąk"

Moduł nr 4 - Zmisiowany eko-kalendarz

O module:
Moduł zakładał świętowanie w przedszkolu wybranych świąt ekologicznych, oczywiście z
literackim akcentem. Dzieci wspólnie z nauczycielem decydowały, które zaproponowane
święta chciałyby celebrować w grupie. Wspólnie wykonały kalendarz ekologiczny i
zaplanowały poszczególne etapy przygotowań.

Razem z Misiem przedszkole realizowało kierunki polityki MEN:
 zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologicznopedagogicznego wszystkim uczniom, z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych
 rozwijanie kierunkowych zdolności dzieci. Zdobycie przez dzieci dyplomu
„Odkrywca przyrody”, świadczącego o rozwijaniu zainteresowania przyrodą i ochroną
środowiska
 wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod
kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych
– aplikacje służące obserwacji przyrody, wykorzystanie prostych programów
graficznych, obsługa komunikatorów, wyszukiwanie w internecie i odtwarzanie
filmów edukacyjnych
 działania wychowawcze placówki oświatowej. Wychowanie do wartości,
kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych – postawy proekologiczne
Wiodące kompetencje kluczowe: kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie
nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.
Rozwijanie czytelnictwa: zapoznanie z bajkami i wierszykami traktującymi o wartości
przyrody w życiu człowieka.

"Zmisiowany eko-kalendarz"

"Kącik przyrodniczy"

"Dzień bez opakowań foliowych"

Moduł nr 5 - Misiowe laboratorium "CZTERECH ŻYWIOŁÓW"

O module:
Podniesienie jakości pracy przedszkola przez zastosowanie zabaw twórczych z elementami
doświadczania, obserwowania i eksperymentowania.
Razem z Misiem przedszkole realizowało kierunki polityki MEN:
 zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologicznopedagogicznego wszystkim uczniom, z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych – rozwijanie kierunkowych zdolności dzieci
 zdobycie przez dzieci dyplomu „Odkrywca tajemnic”, świadczącego o rozwijaniu
zainteresowań nauką i techniką
 wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod
kształcenia na odległość
 bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych – obsługa aplikacji
Laboratorium eksperymentów naukowych, wykorzystanie prostych programów
graficznych, obsługa urządzeń elektronicznych, np. stopera, wyszukiwanie w
internecie i odtwarzanie filmów edukacyjnych
 działania wychowawcze placówki oświatowej. Wychowanie do wartości,
kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych – kształtowanie postawy
odpowiedzialności, respektowania zasad i umów
Wiodące kompetencje kluczowe: kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie
nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii
Rozwijanie czytelnictwa: nauka tworzenia prostych instrukcji słownych

"Kolorowe wodne wulkany"

"Wędrująca woda"

"Eksperyment świeczkowy"

Moduł nr 6 - Mały Miś i supertajny projekt

O module:
Drodzy Zmisiowani!!!
To był ostatni już moduł w tej edycji projektu.
Ostatni w kolejności, jednak nie ostatni co do znaczenia!!!
Wraz z Małym Misiem uzmysłowiliśmy przedszkolakom rolę autorytetów w ich życiu.
Kto jest moim superbohaterem?
Jakie cechy charakteryzują superbohatera?
Jak ja mogę stać się superbohaterem?
I na koniec, czy ja, mały przedszkolak mogę nagrodzić, docenić jakoś mojego superbohatera?
Razem z Misiem przedszkole realizowało kierunki polityki MEN:
 zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologicznopedagogicznego wszystkim uczniom, z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych – rozwijanie kierunkowych zdolności dzieci
 wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod
kształcenia na odległość
 działania wychowawcze placówki oświatowej. Wychowanie do wartości,
kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych – kształtowanie postawy
bezinteresownej pomocy, troski o najbliższych, wzmacnianie roli autorytetu w życiu
dzieci
Wiodące kompetencje kluczowe:
 Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej – rozumienie
sposobów kreatywnego wyrażania i komunikowania pomysłów za pomocą różnych
rodzajów sztuki. Angażowanie się w rozumienie, rozwijanie i wyrażanie własnych

pomysłów oraz odczuwanie swojego miejsca lub roli w społeczeństwie na wiele
różnych sposobów i w wielu kontekstach
 Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się - zdolność
do autorefleksji, konstruktywnej pracy z innymi osobami. Obejmują one zdolność
wspierania swojego dobrostanu fizycznego i emocjonalnego, utrzymania zdrowia
fizycznego i psychicznego oraz zdolność do prowadzenia prozdrowotnego i
zorientowanego na przyszłość trybu życia, odczuwania empatii i zarządzania
konfliktami we włączającym i wspierającym kontekście
Rozwijanie czytelnictwa: umiejętność formułowania wypowiedzi na własny temat,
umiejętność formułowania życzeń

EFEKTY:
W roku szkolnym 2020/2021 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 2020/2021 zrealizowałam następujące moduły:
1) "Książki dzieciństwa'
2) "Mały Miś w świecie emocji"
3) "Dbamy o zdrowie z małym Misiem"
4) "Zmisiowany eko-kalendarz"
5) "Misiowe laboratorium czterech żywiołów"
6) "Mały Miś i supertajny projekt"

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.
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.
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

