
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO 
W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM -  „MÓJ PRZYJACIEL MIŚ”

Projekt  edukacyjny  „Mój  przyjaciel  miś”   został  zorganizowany  w  celu
upamiętnienia kolejnej rocznicy ustanowienia Światowego Dnia Pluszowego Misia. 
Projekt był przeprowadzony  w dniach 23. - 25.11.2016 r. w grupach przedszkolnych dzieci
3-  i  4-letnich  w  formie  różnorakich  zabaw:  dydaktycznych,  ruchowych,  muzycznych,
plastycznych oraz zajęć utrwalających podstawowe zasady bezpieczeństwa na drodze.
Podczas  realizacji  projektu  starałyśmy  się  również  rozwijać  u  dzieci  zainteresowanie
książką,  zapoznając je z różnorodnymi bohaterami bajek - dzieci słuchały książek, oglądały
też bajki z postaciami misia.

Dzieci w trakcie projektu przyniosły do przedszkola swoje ulubione misie i umieściły
je  w wyznaczonym  miejscu  w  sali.  Zostały  zapoznane  z  historią  pluszowego  misia.
Obejrzały  wiele  bajek,  których  bohaterem  jest  miś  m.in.:  „Nowe  przygody  Kubusia
Puchatka”, „Gwiazdka Misia Uszatka”, „Bajki Misia Uszatka”, „Moi przyjaciele: Tygrys
i Kubuś”,  „Bracia Koala”. 

Przedszkolaki  biorące  udział  w  projekcie  poznały  wiele  zabaw o  misiach,  m.in.:
„Stary  niedźwiedź  mocno  śpi”,  tańczyły  do  „misiowych”  piosenek:  „Jadą,  jadą  misie”,
„Dwa malutkie misie” itp.

W przedszkolu zostały zorganizowane wystawy zdjęć i książek, których bohaterami
były misie lub niedźwiedzie, które przyniosły dzieci. Bajki i opowiadania te były czytane
przez zaproszonych gości. Dzieci poznały zwyczaje prawdziwych niedźwiedzi, dowiedziały
się,  że  niedźwiedź  to  nie  słodki  przytulak,  ale  groźny  drapieżnik.  Niedźwiedź  jest
największym  drapieżnikiem  lądowym,  a  maksymalny  ciężar  karpackich  osobników
przekracza 350 kg. Pomimo krępej, niezgrabnej budowy ciała potrafi szybko biegać, skakać,
pływać i wspinać się na drzewa i skały. Na krótkich dystansach osiąga prędkość ponad 50
km/godz. Nie można niedźwiedzi dokarmiać, a podróżując po górskich szlakach nie wolno
pozostawiać żadnych śmieci, nawet papierków po cukierkach.

Dzieci  miały  możliwość  spróbowania  ulubionego  przysmaku  misia  –  miodu,
wykonały prace plastyczno-techniczne o misiach lub niedźwiadkach, które ozdobiły gazetkę
grupową w sali oraz na korytarzu.

Projekt nie ograniczał się tylko do zabaw, zorganizowałyśmy również zajęcia otwarte
dla chętnych rodziców o tematyce bezpiecznego zachowania się w pobliżu ulic pt. „Miś
i bezpieczny przedszkolak”. Dzieci z obu grup miały możliwość większego zintegrowania
poprzez uczestnictwo we wspólnych zajęciach i działaniach: m.in. rozwiązywały zagadki
dotyczące  ruchu  drogowego,  przypomniały  sobie  zasady  przechodzenia  przez  jezdnię,
utrwaliły  znaczenie  świateł  sygnalizatora.  Obejrzały  bajkę  pt.:  „Miś  Uszatek.  Światła
mówią” i wykonały z pomocą rodziców plakat pluszowego misia.

Na  zakończenie  zajęć  dzieci  otrzymały  zawieszkę  odblaskową,  która  została
przywieszona do  plecaka i zapozowały do pamiątkowego zdjęcia.

Udział w projekcie dostarczył dzieciom wiele radości, a jego założone cele zostały
zrealizowane.
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