
             
  

 

Nasza grupa Tygryski rozpoczęła przygodę 

z projektem czytelniczym „Mały Miś w świecie wielkiej 

literatury”. Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek 

polityki MEN: wychowanie do wartości przez kształtowanie 

postaw obywatelskich. Wiodące kompetencje kluczowe: 

świadomość i ekspresja kulturalna, rozwijanie czytelnictwa: 

zabawy czytelnicze.  Głównym celem tego projektu było 

rozwijanie czytelnictwa dzieci nie tylko w przedszkolu, ale i w 

domu.  

Wybraliśmy maskotkę misia, 

nadaliśmy mu imię- Pysio. Miś wyruszał w podróż z każdym 

dzieckiem do domu razem ze swoim dzienniczkiem, w którym 

dzieci wraz z rodzicami wykonywali pamiątkowe zdjęcia z misiem 

oraz ilustracje do czytanych bajek. Biorąc udział w projekcie 

realizujemy moduły: Czytające przedszkolaki, Play with Little 

Teddy Bear, Misiowy wolontariat, Dzień Pluszowego Misia, Mały 

Miś i prawa dziecka, Bezpieczni z Małym Misiem. Realizując 

projekt wspólnie stworzyliśmy „Kodeks dobrych praktyk czytelniczych”- plakat grupowy. 

Uczestniczymy w prowadzonych spotkaniach czytelniczych on-line prowadzonych przez 

Misiową mamę oraz Misiowych Wujków. Podczas obchodów dnia 

Praw dziecka, każdy z nas za pomocą symboli przedstawił 

najważniejsze prawa dziecka. Misio Pysio towarzyszył nam 

również podczas wycieczek oraz ważnych dni w przedszkolu, w 

grupie np. podczas czytania bajek przez babcie i mamy, jak 

również podczas warsztatów kulinarnych. Przygody z małym 

Misiem nie kończymy, trwa nadal. 

Realizacja projektu posłużyła przede wszystkim rozwojowi 

czytelnictwa i współpracy między nauczycielami, ale także 

rozwijaniu kompetencji kluczowych dzieci. Kompetencje kluczowe 

rozwija się bowiem w perspektywie uczenia się przez całe życie, a udział w zmisiowanym 

projekcie bezdyskusyjnie temu służy. 
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 I półroczu roku szkolnego 2019/2020 zrealizowaliśmy 

następujące moduły: 

5) Mały Miś i prawa dziecka 

4) Dzień Pluszowego Misia 

Obecnie realizujemy: 

1) Czytające przedszkolaki 

2) Misiowy wolontariat 

3) Play with Little Teddy Bear 

6) Bezpieczni z Małym Misiem 

W II półroczu roku szkolnego 2019/2020 planujemy realizację modułu: 

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 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. 
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