
„Mały Miś w świecie wielkiej literatury…” 
 

„Mały Miś w świecie wielkiej literatury” to wspólny projekt wydawnictwa Mac 
Edukacji, miesięcznika „Bliżej Przedszkola” i Misiowej Mamy, czyli Anety Konefal- 
pomysłodawczyni akcji. Udział w projekcie jest bezpłatny. Publiczne Przedszkole Leonardo 
dołączyło do tej ogólnopolskiej akcji, której głównym celem jest rozwijanie czytelnictwa i 
współpraca między przedszkolami. Ta edycja kończy się w czerwcu 2019r. Projekt inauguruje 
akcję wspólnego czytania w grupie przedszkolnej, ale nie tylko... 

Dzieci wraz z nauczycielem wybrały grupową maskotkę 
– Misia, który odbywa czytelnicze odwiedziny w domach 
przedszkolaków. Każda grupa nadała Misiowi imię. Miś 
wędruje od domu do domu przedszkolaków z dzienniczkiem 
"pod pachą". Zadaniem dziecka jest zaopiekować się misiem, 
a zadaniem rodzica jest poczytanie misiowi na dobranoc. 
Łatwe, prawda? I tak Puszek, Kłębuszek i Zosia odwiedzają 
Dzieci ze swoich grup. Każdy miś ma dzienniczek, w którym 
rodzice lub dzieci wpisują tytuł utworu, który został misiowi 
przeczytany, a dzieci wykonują pamiątkowy rysunek i/lub 
odrysują swoją dłoń. 

Przedszkole prowadzi też pamiątkową kronikę, w której znajdują się zdjęcia ze 
wspólnego czytania, zdjęcia z wizyt gości, misiowe uroczystości i inne. Projekt składa się z 6 
tzw. modułów, które poruszają różne zagadnienia, np. „Mały Miś – czytające przedszkolaki”, 
„Mały Miś uczy samodzielności”, czy grudniowy – „Kulinarne warsztaty z Małym  Misiem”. 
Każdy moduł zawiera bazę materiałów dla nauczycieli: opowiadania, piosenki, kolorowanki 
itp. Każdy moduł kończy się wykonaniem specjalnego zadania, np. Zmisiowany kodeks 
przedszkolaka, czy Misiowa książka kucharska. Przedszkola, które realizują moduł Misiowe 

aktywności sportowe mają dodatkowo za zadanie 
zorganizować w przedszkolu zawody biegowe- „Sprintem 
do maratonu”. Przedszkola, które zrealizują wszystkie 
moduły otrzymają certyfikat z przeprowadzonej akcji. 

Makuszyński powiedział, że: "Dom, gdzie znajduje 
się książka jest przybytkiem słońca." W Przedszkolu 
Leonardo chcemy, żeby każda rodzina zaprosiła słońce do 
swojego domu wraz z pluszowym przyjacielem dzieci. 
Warto pamiętać, że czytanie Dzieciom przynosi mnóstwo 
korzyści. Mocna więź jaka tworzy się między rodzicem a 
dzieckiem w czasie czytania jest bezcenna. Więź ta daje 
siłę w trudnych sytuacjach w życiu dziecka. Codzienne 

czytanie dziecku zaspokaja jego potrzeby emocjonalne. Dziecko czuje się kochane, jest 
stymulowane, ma poczucie przynależności. Rodzic obdarza uwagą dziecko, a dzieci bardzo 
tego potrzebują. Poprzez czytanie wzmacnia się poczucie własnej wartości u dziecka, czuje 
się ono ważne. Dzieci, dzięki czytaniu oswajają się z różnymi emocjami, uczuciami, uczą się 
przeżywania własnych i cudzych emocji. Codzienne czytanie dzieciom uczy je poprawnego 
języka, wzbogaca zasób słów, motywuje do samodzielnego czytania, a w przyszłości owocuje 
mniejszymi trudnościami z ortografią. Czytanie poszerza także zasób wiedzy ogólnej, pozwala 
obcować z literaturą różnych twórców z różnych epok. Warto pamiętać, że podczas czytania 
ćwiczy się także pamięć i koncentrację, dzięki czemu nauka w szkole jest łatwiejsza. Czytanie 



dzieciom uczy samodzielnego myślenia: logicznego, 
przyczynowo- skutkowego, krytycznego. Pozwala 
dzieciom na łatwiejsze odróżnianie dobra od zła, 
rozwija wrażliwość. Należy podkreślić, że czytanie 
samo w sobie jest też wspaniałą formą rozrywki, 
która często rozwija poczucie humoru, uczy 
poszukiwania rzeczy ciekawych.  

Zachęcam inne Przedszkola do czytelniczych 
przygód czy to z Małym Misiem, czy z innym 
przyjacielem książek. Niech pasja czytelnicza rozwija się już od przedszkola! A z nią niczym 
nieograniczona wyobraźnia i twórczość. Jak mówiła Wisława Szymborska: „Czytanie książek, 
to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.” Bawmy się!  
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