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"Mały Miś i tradycje Bożego Narodzenia" to akcja skierowana dla nauczycieli

wychowania przedszkolnego oraz dzieci wieku przedszkolnym. Organizowana jest w

ramach  ogólnopolskiego  projektu:  "Mały  Miś  w  świecie  wielkiej  literatury",

mającego na celu rozwijanie czytelnictwa i współpracę między przedszkolami. 

Projekt "Mały Miś..." i wszystkie akcje z nim związane opierają się na dwóch

filarach:  postaci  Małego  Misia  oraz  czytaniu  dla  dzieci  przez  nauczycieli  oraz

rodziców.

Cele projektu:

– wspomaganie  wszechstronnego  i  harmonijnego  rozwoju  dzieci,  w  tym

szczególnie  umiejętności  służących zdobywaniu wiedzy,  ekspresji  słownej  i

muzycznej

– rozwijanie czytelnictwa

– zapoznanie z tradycjami Bożego Narodzenia

– kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego. 

– doskonalenie przez nauczycieli umiejętności wykorzystywanie nowoczesnych

technologii i korzystania z portali społecznościowych

– nawiązywanie współpracy między przedszkolami z całej Polski



REGULAMIN PROJEKTU

Akcja bożonarodzeniowa ma na celu zachęcanie do czytania dzieciom wraz z

postacią  Bruna.  Dobór  literatury,  rymowanki,  utworu  muzycznego  nawiązuje

tematycznie  do  świąt  Bożego  Narodzenia.  Dozwolona,  a  wręcz  wskazana  jest

dobrowolna  interpretacja  zadań.  Nauczyciele  wykonują  zadania  według  własnych

pomysłów, opierając je na głównym haśle zadania np. ubieramy choinkę.

Nauczyciele  wraz  z  dziećmi  mają  do  wyboru  trzy  zadania  z  sześciu

zaproponowanych przez autora projektu:

1. Ubieramy choinkę. Zapoznanie dzieci z wierszem: "Zaczarowane drzewko –

Marii Terlikowskiej

2. Nauka Misiowej kolędy: "Nie płacz, nie płacz Jezu" Roberta Majowskiego1 w

aranżacji muzycznej Ludmiły Fabiszewskiej. 

3. Wysłanie życzeń do Misiowych Przedszkoli. Wykonanie kartek z  dziećmi

zawierajacych motyw misia. Wspólne redagowanie z dziećmi treści życzeń.

4. Pieczemy  pierniczki  z  Małym  Misiem.  Czytanie misiowej  rymowanki  o

pieczeniu.

5. Zaproś  misia  do  wigilijnego  stołu...-  poznajemy  tradycje  i  obrzędy

bożonarodzeniowe.

6. Videokonferencja  z  wybranym  przedszkolem i  wymiana  misiowych

doświadczeń.

Czas trwania projektu: 1.12-11.12.2016. 

Ramy określone dla organizatora. W tym czasie możliwy jest kontakt z autorem za pomocą portalu społecznościowego,

wymiana pomysłów, otrzymywanie dodatkowych informacji, planowanie kolejnych zadań. 

Termin wykonania zadań do 23.12.2016

Termin wysyłania relacji: 31.12.2016

1 Rober Majewski, "Zimowe Nutki. Scenriusze zajęć z muzyki". Wydawnictwo Iwanowski, Płock 2002



Po wysłaniu relacji z przeprowadzonych zadań na misioweswieta@gmail.com

uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej. 

Relacja to co najmniej 3 zdjęcia (po jednym z każdego zadania). Preferowany

jest jeden plik zawierający kompilację zdjęć z wykonanych zadań (collage, kartka).

Możliwe jest przesłanie linku do relacji ze strony przedszkolnej czy serwisu youtube,

zawierającego nagranie piosenki czy recytację wierszyka. 

Mail w tytule ma zawierać słowo "relacja" oraz nazwę przedszkola np. relacja

– Przedszkole nr1 w Kolbuszowej. 

W treści maila wpisujemy:

– imię i nazwisko nauczyciela

– pełne dane przedszkola

– krótki opis wykonanych zadań

– dołączamy plik/pliki zawierające zdjęcia

– dołączają klauzulę:  

Wyrażam zgodę na gromadzenie, udostępnianie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora projektu

"Mały Miś w świecie wielkiej literatury": moje imię,nazwisko, adres e-mail. Posiadam zgodę Rodziców dzieci biorących

udział w projekcie na publikację zdjęć z realizacji zadań. 

Uczestnicy  programy  posiadają  zgodę  Rodziców  na  publikację  zdjęć  i

wyrażają zgodę na ich udostępnianie na stronach projektu (facebook/ blog). 

Jeśli  uczestnicy  projektu  nie  mogą  publikować  zdjąć  dzieci  mogą  przesłać

zdjęcia, które prezentują ich osobę/ scenki z zajęć / wytwory dzieci. 

mailto:misioweswieta@gmail.com


ZADANIA

1. Ubieramy choinkę. Zapoznanie dzieci z wierszem: "Zaczarowane drzewko

– Marii Terlikowskiej

„Zaczarowane drzewko”

Choinka proszę pana

jest chyba zaczarowana,

bo zaraz wszystko odmienia:

było szaro, a ona wchodzi do domu –

zielona i spełnia marzenia.

Choinka – niby królewna

taka zielona i srebrna,

taka czerwona i złota.

A pod nią – nasze marzenia:

Lalka dla Mani i miś dla Henia,

nawet piłeczka dla kota.

Dobrze się bawić przy świeczkach,

tu miś, tu kot, tu laleczka.

I spać nam nikt jeszcze nie każe.

Choinka, proszę pana

choinka zaczarowana –

drzewko spełnionych życzeń. 

Autor: Maria Terlikowska

Przykładowe opracowania:

Katarzyna Smyk, Choinka w kulturze polskiej. Symbolika drzewka i ozdób, Universitas, Kraków 2009; Katarzyna 
Smyk, Treści symboliczne bożonarodzeniowej choinki
Katarzyna Smyk, O dziejach zwyczaju bożonarodzeniowej choinki, „Quaestiones Selectae. Zeszyty Naukowe”, z. 29, 
2009, s. 7–26.
http://www.ekologia.pl/srodowisko/specjalne/historia-choinki-skad-wzial-sie-zwyczaj-ubierania-bozonarodzeniowego-
drzewka,13738.html
http://www.fokus.tv/news/w-jakiej-kolejnosci-ubierac-choinke-1/1024
http://regiodom.pl/portal/wnetrze/dekoracje-i-akcesoria/skad-wziela-sie-tradycja-ubierania-choinki-na-boze-narodzenie

http://regiodom.pl/portal/wnetrze/dekoracje-i-akcesoria/skad-wziela-sie-tradycja-ubierania-choinki-na-boze-narodzenie
http://www.fokus.tv/news/w-jakiej-kolejnosci-ubierac-choinke-1/1024
http://www.ekologia.pl/srodowisko/specjalne/historia-choinki-skad-wzial-sie-zwyczaj-ubierania-bozonarodzeniowego-drzewka,13738.html
http://www.ekologia.pl/srodowisko/specjalne/historia-choinki-skad-wzial-sie-zwyczaj-ubierania-bozonarodzeniowego-drzewka,13738.html


2. Nauka Misiowej kolędy: "Nie płacz, nie płacz Jezu" Roberta Majowskiego2

w aranżacji muzycznej Ludmiły Fabiszewskiej. 

Nie płacz Jezu

Nie płacz, nie płacz Jezu,
nie będziesz już sam

do żłóbeczka swego misia swego dam.

Nie płacz nie płacz Jezu
nie płacz mój malutki

mój misio odpędzi
wszystkie Twoje smutki.

Mój misio Ci szepnie
do małego uszka
że Cię pokochały

dziecięce serduszka.

Przykładowe wykonanie kolędy z serwisu Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=bY-mgR8syEU

3. Wysłanie życzeń do Misiowych Przedszkoli. Wykonanie kartek z dziećmi

zawierających motyw misia. Wspólne redagowanie z dziećmi treści życzeń.

Chętni uczestnicy programu wpisują się na listy wysyłkowe. W każdej grupie

jest 10 przedszkoli. Wskazane, aby kartki zawierały motyw misia. Czytanie kartek

otrzymanych od zaprzyjaźnionych przedszkoli. 

Zadanie dla chętnych:

Stoworzenie e-kartki dla wszystkich uczestników projektu i opublikowanie jej

w  albumie:  "Życzenia  dla  wszystkich"  na  stronie  projektu.  Można  wykorzytać

bezpłatny serwis: http://e-kartki.net.pl/swieta-boze-narodzenie,26,9.html

Przykładowe opracowania opisujące zwyczaj wysyłania kartek świątecznych:

http://myvimu.com/blog/o-tradycji-swiatecznej-kartki-wystawa-kustoszy-myvimu-com/

http://www.splecka.itl.pl/borek_kartka_10_11/borek_kartka.htm

2 Rober Majewski, "Zimowe Nutki. Scenriusze zajęć z muzyki". Wydawnictwo Iwanowski, Płock 2002

http://www.splecka.itl.pl/borek_kartka_10_11/borek_kartka.htm
http://myvimu.com/blog/o-tradycji-swiatecznej-kartki-wystawa-kustoszy-myvimu-com/
http://e-kartki.net.pl/swieta-boze-narodzenie,26,9.html
https://www.youtube.com/watch?v=bY-mgR8syEU


4. Pieczemy pierniczki z Małym Misiem. Czytanie misiowej rymowanki o

pieczeniu.

Misiowa rymowanka

Dzisiaj Misu ma zadanie – pierniczkowe wykrajanie.

Trzy foremki weź do ręki, przynieś wałek i stolnicę.

Załóż fartuch, coś na głowę – dziś na pomoc twoją liczę.

Posyp mąką, nalej miodu, dodaj masła też troszeczkę.

Cynamonu zgrabny ruchem nasyp trochę na łyżeczkę. 

Mieszaj, zagnieć i gotowe – wielka kula już przed nami,

by za chwilę, szybkim ruchem rozwałkować ją z paniami.

Wycinamy! Gwiazdy, lalki i koniecznie misie małe.

I do pieca, by po chwili spałaszować już je całe. 

A.K.

Zadanie dla chętnych: 

Pokazanie  dzieciom  książek  kucharskich  ze  świątecznymi  przepisami/

zachęcenie aby dzieci przyniosły własne książki do przedszkola i stworzenie "Kącika

świątecznych książek kucharskich". 

5.  Zaproś  misia  do  wigilijnego  stołu...-  poznajemy  tradycje  i  obrzędy

bożonarodzeniowe.

Zapoznanie  dzieci  z  tradycjami  towarzyszącymi  Wigilii.  Zaproszenie  do

wigilijnego  stołu  misia.  Czytanie  opowiadań,  wierszy  związanych  z  tematyką

świąteczną. 

Zadanie dla chętnych: 

Zachęcenie dzieci, aby przyniosły własne książki do przedszkola i stworzenie

"Kącika świątecznej literatury". 



6.  Videokonferencja  z  wybranym  przedszkolem  i  wymiana  misiowych

doświadczeń.

Zorganizowanie  wirtualnego  spotkania  z  dziećmi  i  nauczycielami  z  "misiowych"

przedszkoli. Wspólne śpiewanie kolędy. 



MATERIAŁY POMOCNICZE












