Drodzy Rodzice!
Wszyscy wiemy, jak ważne jest zachęcanie
dzieci do czytania, poznawania i śledzenia losów
bohaterów literackich oraz wprowadzanie
naszych najmłodszych pociech w świat fantazji,
literatury, pozytywnych emocji płynących z
książek.
Wychodząc naprzeciw dzieciom i ich potrzebom
postanowiliśmy budzić ich zamiłowanie do
czytania książek przystępując do projektu

MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY ogólnopolski projekt czytelniczy

MAŁY MIŚ W WIELKIM ŚWIECIE
LITERATURY”
„

REGULAMIN PROJEKTU:

1. Głównym celem projektu jest rozwijanie czytelnictwa zgodnie z kierunkiem
realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017 oraz
rozwijanie współpracy między przedszkolami. 2. Nauczyciele zgłaszają
uczestnictwo podając:
- imię i nazwisko nauczyciela
- pełną nazwę przedszkola z zaznaczeniem grupy przedszkolnej (nazwa lub
numer grupy)
- pełny adres

3.
Każde ze zgłoszonych przedszkoli zostaje przypisane do grupy. Każda
grupa liczy 10 placówek. Autor projektu sporządza listy i przekazuje
nauczycielom.
4.
Każdy nauczyciel przygotowuje misia, który odbędzie wędrówkę po
przedszkolach z grupy przedszkoli.
Przygotowanie misia:
- nadanie imienia (dołączamy do misia wizytówkę)
- wyposażenie misia w dziennik podróży (wzór w PDF, do pobrania na
stronie) - wydrukowanie i włożenie listy ze spisem przedszkoli z grupy i
zaznaczenie swojego przedszkola
- wysłanie misia na adres wybrany z listy.
- czekamy, aż nasz miś wróci oczytany i szczęśliwy.
5. Gdy nasz mis wyrusza w świat w naszym przedszkolu czekamy na przyjęcie
gości - misiaczków z przedszkoli z listy.
Powitanie misia:
- zapoznanie dzieci z misiem: jego imieniem, przedszkolem z którego
przywędrował
- wspólne oglądanie dziennika podróży
- „czytanie” misiowi książeczki wybranej przez dzieci (innej niż została
poprzednio przeczytana misiowi - informację uzyskamy z „Dziennika
podróży).
- uzupełnianie dziennika podróży
- wykonanie zdjęcia grupy z misiem
- przekreślenie na liście swojego przedszkola i wysłanie misia na wybrany z
listy - wolny adres.
Przyjmujemy, ze miś gości w przedszkolu nie dłużej niż trzy dni. Misie
wysyłamy na własny koszt listem poleconym, bo aż strach się bać co by się
stało, gdyby miś zaginął…
Po powrocie naszego własnego misia do przedszkola, zgłaszamy fakt
autorowi projektu celem otrzymania zaświadczenia o udziale w projekcie.
Certyfikat można otrzymać w wersji elektronicznej lub papierowej po
przysłaniu na adres przedszkola zaadresowanej koperty ze znaczkiem.

Mały Miś w świecie wielkiej literatury
Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we
współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami
podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami,
bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za
granicą.

Cele szczegółowe:
a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom –
uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie
właściwych nawyków czytelniczych, b) tworzenie warunków do
różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań
stawianych przez nauczyciela, c) wprowadzenie dziecka w świat
literatury d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy,
piosenki, twórczość plastyczną, e) przekazywanie za
pośrednictwem literatury wartości moralnych, f) kształcenie u
dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego, g) rozwijanie
samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
h) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,
i) kształtowanie postaw patriotycznych dzieci, j) włączenie w
życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska
lokalnego,
k) promocja przedszkola,
l) rozwijanie współpracy między nauczycielami.
Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania
przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na
rok szkolny 2018/2019.
W ramach projektu Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury dzieci
będą brały udział w następujących modułach:
Mały Miś – czytające Przedszkolaki tzw. wersja przedszkolna
Mały Miś uczy samodzielności
100-lecie niepodległości: „Pokaż radość Przedszkolaku”!
Kulinarne warsztaty z Małym Misiem
Mały Miś i Dzień Bezpiecznego Internetu
Kuferek Kreatywności Małego Misia Misiowe aktywności
sportowe

Regulamin projektu dostępny jest w placówce oraz na stronie
internetowej https://www.mac.pl/malymis

