Sprawozdanie z realizacji projektu MacEdukacja
„Mały Miś w świecie wielkiej literatury”
W roku szkolnym 2018/2019 nasze przedszkole przystąpiło do ogólnopolskiego projektu
„Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, którego celem było rozwijanie i promowanie
czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami
specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za
granicą. Projektowi partneruje MAC Edukacja oraz wydawnictwo Bliżej Przedszkola. Projekt
składał się z sześciu modułów:
1. Mały Miś – czytające Przedszkolaki tzw. wersja przedszkolna
2. Mały Miś uczy samodzielności
3. 100-lecie niepodległości. Pokaż radość Przedszkolaku!
4. )Kulinarne warsztaty z Małym Misiem
5. Kuferek Kreatywności Małego Misia
6. Misiowe aktywności sportowe
Pierwszy moduł „Mały Miś – czytające Przedszkolaki” zrealizowały wszystkie grupy
przedszkolne. Dzieci wybrały grupową maskotkę, której nadały imię (Smerfy: Edziu; Misie:
Heniu; Kotki-Psotki: Psotek; Słoneczka: Emil; Motyle: Czaruś). Projekt zainaugurowało
czytanie w przedszkolu, do którego zaproszeni zostali rodzice. Miś wyposażony w dzienniczek,
w którym rodzice wpisywali tytuł przeczytanego utworu, a dzieci wykonały pamiątkowy
rysunek lub odrysowały swoją rączkę odbył czytelniczą podróż do domów naszych
przedszkolaków. W ramach projektu nasze przedszkole odwiedzali rodzice, którzy czytali
dzieciom bajki. „Motyle”, „Słoneczka" oraz „Kotki-Psotki”, odwiedziły Bibliotekę Publiczną w
Gostyniu, gdzie poznały twórczość Janiny Porazińskiej, a odbyło się to w ramach
Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania. Występ przygotowała grupa teatralna „Kęs”.
Młodzież przeczytała dzieciom: „Szewczyka Dratewkę”, „Kozuchę kłamczuchę”, „Dwie
Dorotki”, Bajki Iskierki” i wiele innych. Ponadto dzieci rozwijały zainteresowania czytelnicze
słuchając codziennie bajek czytanych przez nauczycieli.
Kolekcja wędrujących pluszaków.

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania – grupa teatralna „Kęs”

II moduł „Mały Miś uczy samodzielności” zrealizowany został przez grupy „Słoneczka” i
„Motyle” . Miś przedstawił dzieciom swoją koleżankę Adę, która pierwszy raz przyszła do
przedszkola. Razem z Adą dzieci stworzyły Kodeks przedszkolaka (burza mózgów),
dowiedziały się czym jest dyżur w przedszkolu, zaprojektowały Księgę aktywności, a w końcu
same przeprowadziły zajęcia dla Ady (metoda peer-learning, jako podsumowanie projektu).
Dzieci doskonaliły czynności samoobsługowe w szatni, potrafiły korzystać z zastawy stołowej
oraz utrzymywać porządek w sali.

Również przez grupy starsze zrealizowany został III moduł „100-lecie niepodległości. Pokaż
radość przedszkolaku!”, w ramach którego dzieci otrzymały od Małego Misia list zawierający
opis zadań:
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”
Efektem finalnym było zorganizowanie uroczystości przedszkolnej „Droga do niepodległości”,
w której uczestniczyła cała społeczność przedszkolna oraz zaproszeni goście –Jerzy Kulak burmistrz Gostynia, pracownik Wydziału Oświaty – pan K. Mazurek oraz przedstawiciel Rady
Rodziców – pan T. Pietrzyk. Nasze przedszkole włączyło się do ogólnopolskiej akcji śpiewania
hymnu Rekord dla Niepodległej.

W kolejnym module dzieci z grupy Słoneczka oraz Motyle inspirując się literaturą dziecięcą
wzięły udział w spotkaniach kulinarnych z Małym Misiem. Swoją przygodę z kulinariami
rozpoczęły od zwiedzenia przedszkolnej kuchni, gdzie panie Lidka oraz Paulina przybliżyły
dzieciom proces powstawania posiłków oraz sprzęt niezbędny w przygotowaniu potraw.
Następnie wspólnie z paniami wyszukiwały potrawy opisane w literaturze dziecięcej. Za
najsmaczniejszą uznały pierniki z chatki Baby Jagi z baśni Jaś i Małgosia, dlatego postanowiły

samodzielnie je upiec. Poznały także sposoby tworzenia książki kucharskiej, a także zasady
układania przepisów. Samodzielnie stworzyły przepis na ,,misiową kanapkę”, którą mogły
skosztować. Była to także dobra okazja do spożywania przez dzieci warzyw. Na koniec
warsztatów wykonały „Zmisiowaną książkę kucharską” ilustrowaną przez dzieci, gdzie
zamieszczone zostały ich ulubione dania.

Kolejny moduł: „Kuferek kreatywności Małego Misia”, była to propozycja zabaw plastycznych
i teatralnych dla dzieci. Przygotowano wspólnie z dziećmi kuferek, z którego dzieci losowały
zagadkę lub zadanie do rozwiązania. Zadaniem przedszkolaków było w jak najbardziej
twórczy sposób odnieść się do tematu. W kuferku zgromadzono dodatkowo różne materiały:
słomki, skrawki tkanin, guziki itp., które dzieci wykorzystały podczas zabawy. W ten sposób
poznały świat muzyki odwiedzając Szkołę Muzyczną, poznając różne instrumenty,
samodzielnie je wykonując a także świat teatru, gdzie projektowali stroje teatralne, tworzyły
„żywe zdjęcie” i uczestniczyły w zabawach dramowych.

Podczas realizacji modułu VI „Misiowe aktywności sportowe” dzieci poznały korzyści
płynące z aktywności fizycznej. Przedszkolacy wykonali plakaty promujące aktywny tryb życia

„Sport to zdrowie, każdy przedszkolak Ci to powie”. Dzieci z grupy „Słoneczka” i „Motyle”
wzięły udział w I Olimpiadzie Przedszkolaków zorganizowanej na gostyńskim stadionie przez
Akademię Sportu Młode Orły. Jak na prawdziwej olimpiadzie była przysięga olimpijska,
parada przedszkolaków oraz mnóstwo wspaniałej zabawy podczas różnych konkurencji
sportowych. Nikt nie był przegrany, a wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe medale oraz
puchar dla przedszkola. Korzystając z pięknej letniej pogody dzieci codziennie aktywnie
spędzały czas na przedszkolnym placu zabaw wykorzystując sprzęt sportowy.
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