„Międzynarodowy projekt edukacyjny Mały Miś w
świecie wielkiej literatury” 2020/2021
Autor: Aneta Konefał „Misiowa Mama”
Cel główny:
•

rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami,

szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami
szkolnymi, specjalnym ośrodkiem szkolno- wychowawczymi w całej Polsce i za granicą.
•

wychowanie do wartości.

•

kształcenie na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
Cele ogólne.


zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli
czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;

tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań
stawianych przez nauczyciela;

wprowadzenie dziecka w świat literatury;

budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki i twórczość plastyczną;

przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;

propagowanie praw dziecka;

kształtowanie u dzieci umiejętności słuchania czytanego tekstu;

rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;

włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska
lokalnego;

promocja przedszkola

rozwijanie współpracy między nauczycielami;

kształcenie na odległość.
Miejsce realizacji: Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. Najświętszej Rodziny w
Poznaniu
Termin realizacji projektu: 10.09.2020r. – 31.05.2021r.
Sposób realizacji
KSZTAŁTOWANIE NAWYKÓW CZYTELNICZYCH/ NORM
SPOŁECZNYCH
Moduł I "Książki dzieciństwa”- misiowy ranking
książkowych hitów dzieci i rodziców.

 Wspólne wyszukiwanie ulubionych pozycji
książkowych wg określonych przez Misiową
Mamę tematów. Tworzenie recenzji z rodzicami
dzieci. Nawiązanie do doświadczeń

Termin

10.09. 2020 - 31.05.2021r.

Osoby odpowiedzialne
Danuta Ślusarczyk
Malwina Matejczuk
Magdalena Tomczak
Paulina Kosiba
Renata Czaplińska
Aleksandra Jackowiak
Lucyna Hancek
Anna Mazur

czytelniczych rodziców.
 Efekt finalny: zdjęcia rysunków wykonanych
przez dzieci przesłanie w wersji cyfrowej na
swoje indywidualne konto na mac.pl
POSTAWY PROSPOŁECZNE, DOBRO, EMPATIA
Moduł II „Mały Miś w świecie emocji. Rozwijanie
inteligencji emocjonalnej dzieci”

 Kształtowanie u dzieci umiejętności
rozpoznawania, nazywania i rozróżniania emocji
oraz rozwijanie zdolności radzenia sobie z nimi.
 Nauczyciele tworzą wspólnie bazę zabaw/
ćwiczeń służących do pracy nad emocjami.
 Efekt finalny: Wykonanie z dziećmi „kuferku
emocji” w którym dzieci z nauczycielem
gromadzą sposoby na radzenie sobie z
emocjami oraz zdjęcia z przeprowadzonych
zajęć.

14.09.2020 –
21.05.2021

Danuta Ślusarczyk koordynator
Malwina Matejczuk
Magdalena Tomczak
Paulina Kosiba
Lucyna Hancek
Anna Mazur

12.10 2020 – 13.11.2020
POSTAWA PROZDROWOTNA/ WARTOŚĆ ZDROWIE
Moduł III „ Dbamy o zdrowie z Małym Misiem”

 Dzieci wraz z Małym Misiem obchodzą :
„Światowy dzień Mycia Rąk”
„Dzień Zdrowego Śniadania”
 Dzieci układają rymowanki zachęcające do
zdrowego odżywiania.
 Samodzielnie komponują zdrowe śniadania.
 Preorientacja zawodowa: zaproszenie osób
związanych z tematyką zdrowia np. dietetyk
 Efekt finalny: zdjęcia z przeprowadzonych zajęć
wgrane na swoim koncie na mac.pl

15.10.2020 r.
09.11.2020 r.

Magdalena Tomczak
Paulina Kosiba
Anna Mazur
Lucyna Hancek
Renata Czaplińska
Aleksandra Jackowiak

POSTAWA PROEKOLOGICZNA
Moduł IV „ Zmisiowany eko – kalendarz.
 Świętowanie w przedszkolu wybranych „świąt
ekologicznych” z literackim akcentem.
 Wykonanie wspólnie ekologicznego kalendarza

 Preorientacja zawodowa: np. weterynarz,
leśniczy etc. W zależności jakie „święta
ekologiczne” wybierze grupa
 Efekt finalny: kalendarz wybranych świąt
ekologicznych (plakat)/zdjęcia z
przeprowadzonych zajęć wgrane na
indywidualne konto na mac.pl
KSZTAŁTOWANIE POSTAWY ODPOWIEDZIALNOSCI,
RESPEKTOWANIE ZASAD I UMÓW
Moduł V „ Misiowe laboratorium „czterech żywiołów”.
Podniesienie jakości pracy przedszkola poprzez stosowanie
zabaw twórczych z elementami doświadczania,

16.11.2020 – 23.04.2021

01.12.2020 – 26.02.2021 r.

Anna Mazur
Lucyna Hancek

Danuta Ślusarczyk
Malwina Matejczuk
Magdalena Tomczak
Paulina Kosiba
Renata Czaplińska
Aleksandra Jackowiak

obserwowania i eksperymentowania.

 Tworzenie „Księgi eksperymentów Małego
Misia” wg kategorii: ogień, ziemia, woda,
powietrze według propozycji podanych przez
Misiową Mamę. - do każdego żywiołu dzieci
wraz z nauczycielem przyporządkowują
odpowiednie zasady bezpieczeństwa.
 Eksperymenty przeprowadzane w domu
i w przedszkolu.
 Efekt finalny: Zdjęcia wybranych karty z „księgi
eksperymentów”

Moduł VI „ Mały Mis i Supertajny Projekt”

Moduł VII „ Bijemy Rekord Polski z Małym Misiem w
głośnym czytaniu w wielu lokalizacjach równocześnie!


Jednoczesne czytanie na głos w przedszkolu
przez jak największą liczbę osób.

01.04.2021 – 30.04.2021r

23.04.2021 r.

Magdalena Tomczak
Paulina Kosiba
Danuta Ślusarczyk
Malwina Matejczuk
Magdalena Tomczak
Paulina Kosiba
Renata Czaplińska
Aleksandra Jackowiak
Lucyna Hancek
Anna Mazur

