
 

 

 

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, 

przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami 

szkolnymi w całej Polsce i za granicą. 

Tematyka modułów jest zgodna z kierunkami polityki Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok 

szkolny 2019/2020. Realizacja modułów 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. Monitorowanie kształcenia kompetencji we wszystkich typach szkół zostało 

wyznaczone jako jedno z zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w bieżącym 

roku szkolnym. 

1) Mały Miś – Czytające Przedszkolaki, czyli tzw. wersja przedszkolna 

Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEN: wychowanie do wartości poprzez 

kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. Wiodące kompetencje kluczowe: 

porozumiewanie się w języku ojczystym. Rozwijanie czytelnictwa: czytanie w domu i przedszkolu, 

prezentacja dzieciom utworów polskich pisarzy i poetów: 

a) Czytamy w przedszkolu : 

- wszystkie osoby zapraszane do przedszkola wpiszą się do pamiątkowej kroniki 

przedszkolaków, 

 - w odpowiedzi na kierunki polityki MEN na rok szkolny 2019/2020 rekomendujemy czytanie 

w przedszkolu tekstów polskich poetów i pisarzy. Przewiduje się stworzenie z uczestnikami 

projektu: „Listy książek, wierszy i bajek polskich twórców rekomendowanych do czytania 

dzieciom”. 

     b)     Czytamy w domu: 

              -  Miś zostanie wyposażony w dzienniczek, w którym rodzice wpiszą tytuł utworu, który został     

przeczytany, a dzieci wykonają pamiątkowy rysunek lub odrysują swoją rączkę (praca w domu). W 

roku szkolnym 2019/2020 czytamy polskie bajki, baśnie, wiersze. Nauczyciel może przygotować 

własne propozycje literatury do czytania dzieciom. 

 



2) Misiowy wolontariat: 

 

- 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. 

W module tym Miś uczy dzieci wrażliwości społecznej oraz pomagania innym i 

odpowiedzialności za otaczający świat. Cały rok będą prowadzone 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 pokaże, że satysfakcja z ofiarowania komuś uśmiechu jest największym 

podziękowaniem i nagrodą za wykonaną pracę. Zachęci do działania rodziców dzieci, by 

wspólnie zrobić coś dobrego dla lokalnych społeczności lub włączyć się do działań o 

ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym charakterze. 

 

3) Play with Little Teddy Bear 

        Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEN: rozwijanie kreatywności. 

Wiodące kompetencje kluczowe: porozumiewanie się w językach obcych. Rozwijanie 

czytelnictwa: tworzenie słownika obrazkowego. 

Mały Miś rozwija umiejętność porozumiewania się w języku angielskim. Propozycja dla anglistów 

pracujących w przedszkolach. 

 

4) Dzień Pluszowego Misia 

 

Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEN: wychowanie do wartości przez 

kształtowanie postaw obywatelskich. Wiodące kompetencje kluczowe: świadomość i 

ekspresja kulturalna. 

Moduł krótkoterminowy – wspólne obchody Dnia Pluszowego Misia w duchu rozwijania 

czytelnictwa i współpracy między przedszkolami. 

 

5) Mały Miś i prawa dziecka 

 

Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEN: wychowanie do wartości przez 

kształtowanie postaw obywatelskich. Wiodące kompetencje kluczowe: umiejętność uczenia 

się. 

W 30. rocznicę przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencji o 

prawach dziecka Mały Miś zachęca do przypomnienia podstawowych praw najmłodszych. 

 

6)  Bezpieczni z Małym Misiem 

 

Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEN: profilaktyka uzależnień. 

Wiodące kompetencje kluczowe: kompetencje społeczne i obywatelskie. 

W ramach modułu przedszkole zaprosi do współpracy instytucje działające na rzecz 

bezpieczeństwa: policję, straż pożarną, ratownictwo medyczne itp. Wspólne czytanie 

utworów dla dzieci, zabawy na temat bezpieczeństwa inspirowane literaturą – to propozycje, 



które uczestnicy projektu mogą uzupełniać o własne pomysły. Po raz kolejny Zmisiowani 

zwrócą uwagę na problem bezpieczeństwa w Internecie włączając się w Dzień Bezpiecznego 

Internetu. 

 

7) Zmisiowany Dzień Matematyki 

 

Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEN: rozwijanie kompetencji 

matematycznych. Wiodące kompetencje kluczowe: kompetencje matematyczne i 

podstawowe kompetencje naukowo-techniczne. 

Moduł krótkoterminowy – wspólne obchody Dnia Matematyki w duchu rozwijania 

czytelnictwa i współpracy między przedszkolami. 

 

8) Mali przedsiębiorcy! 

              Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEN: Wychowanie do wartości przez    

kształtowanie postaw obywatelskich. Wiodące kompetencje kluczowe: inicjatywność i kreatywność. 

Zorganizowanie i zaplanowanie przez dzieci (oczywiście przy udziale nauczycieli) wybranej akcji 

czytelniczej: zbiórki książek, kiermaszu książki lub happeningu czytelniczego. 


