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PROJEKT  EDUKACYJNY 

Co roku w listopadzie przypada Światowy Dzień Pluszowego Misia. Ustanowiono go w
2002 roku, dokładnie w setną rocznicę powstania maskotki. Historia pluszaka wiąże się z
wydarzeniem, które miało miejsce w 1902 roku. Wtedy to prezydent USA Theodore
Roosevelt -zapalony myśliwy - nie dopuścił do zestrzelenia małego niedźwiadka.
Wykorzystano zdrobniałe imię prezydenta i zaczęto sprzedawać zabawki pod nazwą Teddy
Bear, która dziś w języku angielskim jest określeniem wszystkich pluszowych misiów.
Nasze Przedszkole postanowiło uczcić kolejną rocznicę urodzin pluszowego misia i
przystąpiło do projektu edukacyjnego pod nazwą „Mój przyjaciel miś". 

ZAŁOZENIA PROJEKTU 
Projekt skierowany jest do dzieci w wieku od 3 -4 lat. Realizowany będzie  w formie zabaw: 
dydaktycznych, ruchowych, muzycznych, plastycznych oraz zajęć utrwalających podstawowe 
zasady bezpieczeństwa na drodze. Obejmował będzie również czytanie książek i oglądanie bajek 
z postaciami pluszowego misia. 

Termin realizacji: od 23.11.2016 do 25.11.2016 r. 
Wychowawcy grup: Izabela Pawlińska i Małgorzata Kowalczyk

1. CELE GŁÓWNE:
- włączenie przedszkolaków w obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia,
-  zapoznanie z historią powstania pluszowego misia,
-  stworzenie sytuacji edukacyjnych służących aktywizowaniu dzieci ,
-  rozwijanie zainteresowania książką,
-  wzbogacanie wiedzy na temat misiów - postaci książkowych i bajkowych,
-  kształtowanie u dzieci poczucia konieczności poszanowania zabawek i książek,
-  integracja dzieci z dwóch  grup przedszkolnych  poprzez aktywne uczestnictwo we 
wspólnych zajęciach i działaniach,                                                                                               
- wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych podczas poruszania się w pobliżu 
ulic.

DZIAŁANIA

1. Przyniesienie do przedszkola swojego misia. Wyznaczenie specjalnego 
miejsca w sali dla ulubionych misiów .  (23.11.2016)

2. Zapoznanie dzieci z historią pluszowego misia.  (23.11.2016)

3. Zabawa przy piosence  - "Spacer po dywanie".  (23.11.2016)

4. Przyniesienie przez dzieci swojej ulubionej bajki (książki) o misiach. 
(24.11.2016)
 
5. Zorganizowanie  wystawy zdjęć i książek o misiach . (24.11.2016)



6. Czytanie przez zaproszonych gości (rodziców) bajek i opowiadań, których 
bohaterem jest miś. (24-25.11.2016)

6. Zorganizowanie projekcji bajek z udziałem misiów. (23-25.11.2016)

7. Nauka  zabaw ruchowych, których bohaterem jest miś, zabawy plastyczne. 
(23-24.11.2016)

8.  Degustacja ulubionego przysmaku misia - miodu. (24.11.2016)

9. "Miś i bezpieczny przedszkolak" - zajęcie otwarte (25.11.2016). 
Podsumowanie projektu.

                                                                                 Opracowanie - Izabela Pawlińska


