
 

 

 

 

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO 

MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY − edycja 2021/2022  

 

I. ORGANIZATORZY PROJEKTU  

 

1. Regulamin międzynarodowego projektu edukacyjnego „Mały Miś  

w świecie Wielkiej Literatury” określa zasady oraz szczegółowe 

warunki uczestnictwa w projekcie.  

2. Organizatorem projektu w roku szkolnym 2021/2022 są Aneta 

Konefał, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej, oraz 

Grupa MAC S.A. (właściciel marek: MAC Edukacja, MAC Technologie  

i MAC Dydaktyka), z siedzibą w Kielcach, przy ulicy Witosa 76, we 

współpracy z CEBP 24.12 Sp. z o.o., wydawcą miesięcznika „Bliżej 

Przedszkola”. O najlepszą, rekomendowaną w projekcie, literaturę dla 

najmłodszych zadba Wydawnictwo Dwukropek, marka należąca do 

spółki Wydawnictwo JUKA-91 Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 118, 02-230 

Warszawa. 

3. Autorem projektu jest Aneta Konefał, dyrektor Przedszkola 

Publicznego nr 1 w Kolbuszowej. 

4. Znak graficzno-słowny projektu (nazwa i logo) stanowi znak towarowy 

i jest prawnie chroniony. Posługiwanie się nim poza określonym  

w niniejszym Regulaminie zakresem wymaga każdorazowo uprzedniej 

zgody Anety Konefał lub Grupy MAC S.A.  

 

II. CEL PROJEKTU 

 

1. Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa 

we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, 

szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi, 

specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi w całej Polsce i za 

granicą głównie na podstawie publikacji wydawanych  

i sprzedawanych przez Grupę MAC S.A. 

 

2. Cele szczegółowe: 

a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom − 

uświadomienie roli czytelnictwa 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) propagowanie praw dziecka; 

g) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego; 

h) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności  

u dzieci;  

i) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli; 

j) kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;  

k) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli 

środowiska lokalnego;  

l) promocja placówki oświatowej;  

m) rozwijanie współpracy między nauczycielami; 

n) kształcenie na odległość. 

3. Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania 

przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok 

szkolny 2021/2022. 

 

 

III. ADRESACI ORAZ UCZESTNICY POŚREDNI PROJEKTU 

 

1. Uczestnikami projektu są czynni zawodowo nauczyciele pracujący  

w żłobkach, przedszkolach oraz oddziałach „0” przy szkołach 

podstawowych, szkołach podstawowych, szkołach specjalnych, szkolnych 

świetlicach, bibliotekach szkolnych, specjalnych ośrodkach szkolno- 

wychowawczych, którzy zgłosili swój udział w projekcie zgodnie  

z niniejszym Regulaminem.  

2. Jedna placówka może zostać zgłoszona tylko raz. Z jednej placówki 

przedszkolnej udział w projekcie może brać kilku nauczycieli, ale każdy 

z nich musi osobno zarejestrować swój udział na stronie 

www.mac.pl/malymis oraz posiadać konto w serwisie 

http://www.mac.pl Umożliwi to organizatorom projektu wygenerowanie 

imiennych certyfikatów dla wszystkich uczestników w ramach realizacji 

poszczególnych etapów projektu.  

3. Do działań związanych z projektem, takich jak: głośne czytanie dzieciom, 

organizacja eventów edukacyjnych, warsztatów itp., uczestnicy mogą 

zapraszać przedstawicieli środowiska lokalnego (np.: władze miasta, 

powiatu, przedstawicieli różnych zawodów). Przewiduje się w okresie  

2 listopada 2021 – 31 marca 2022 możliwość włączenia do projektu 

przedstawicieli Grupy MAC S.A. poprzez zamówienie wizyty konsultanta 

oświatowego w placówce za pośrednictwem formularza znajdującego się 

na www.mac.pl/malymis Uczestnicy Projektu zostaną poinformowani  

o pojawieniu się takiej możliwości w osobnej wiadomości e-mailowej. 

Realizacja niniejszego zapisu będzie ściśle uzależniona od aktualnych 

warunków epidemiologicznych panujących w wyżej określonym czasie 

na terenie Polski. Realizacja wizyty konsultanta oświatowego odbędzie 

http://www.mac.pl/malymis
http://www.mac.pl/
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się każdorazowo po wcześniejszym kontakcie z placówką i spełnieniu 

wymaganych standardów w zakresie reżimu sanitarnego.  

 

 

 

 

IV. CZAS TRWANIA PROJEKTU 

 

1. Projekt jest organizowany w roku szkolnym 2021/2022, w modułach 

zaproponowanych przez organizatorów projektu, określonych w p. VII 

Regulaminu. 

2. Data rozpoczęcia projektu: 13.09.2021 r., data zakończenia projektu: 

31.05.2022 r. 

3. Uczestnicy, według swojego uznania, realizują projekt w całości lub 

wybierają interesujące ich moduły. 

4. W przypadku zmiany czasu trwania projektu Organizator poinformuje  

o tym Uczestników na stronie www.mac.pl/malymis i Fanpage`ach 

MAC Kompleksowe rozwiązania dla przedszkola, Misiowe inspiracje 

oraz Misiowa Mama w serwisie społecznościowym Facebook. 

 

V. UCZESTNICTWO W PROJEKCIE 

 

1. Przystąpienie do projektu jest nieodpłatne i dobrowolne.  

2. Uczestnicy przystępują do projektu poprzez wypełnienie formularza 

rejestracyjnego na stronie www.mac.pl/malymis Uczestnicy 

zobowiązani są również do posiadania konta na www.mac.pl 

3. Brak akceptacji Regulaminu przez Uczestnika i udzielenia stosownych 

zgód na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji 

projektu uniemożliwiają zarówno przystąpienie do niego, jak  

i korzystanie z materiałów pomocniczych.  

4. W przypadku podejrzenia, że Uczestnik zamieścił nieprawdziwe dane 

osobowe lub działa na niekorzyść Organizatora projektu – 

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia takiego 

Uczestnika z projektu.  

 

VI. REALIZACJA PROJEKTU 

 

1. Projekt może być realizowany w całości lub w zakresie wybranym 

przez Uczestnika, tj. tylko wybranych modułów.  

2. Wszystkie moduły opierają się na postaci Małego Misia, pełniącego 

rolę przewodnika po świecie literatury oraz na propagowaniu 

czytelnictwa.  
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3. Główne założenia projektu: 

a) Data rozpoczęcia projektu: 13.09.2021 r., data zakończenia 

projektu: 31.05.2022 r.  

b) Projekt składa się z 6 modułów przygotowanych do realizacji 

przez jego uczestników.  

c) Zadania wymagane do realizacji poszczególnych modułów są 

umieszczone w plikach zamkniętych na stronie 

mac.pl/malymis (razem z materiałami niezbędnymi do 

realizacji projektu).  

d) Zadania wraz z materiałami są odblokowane tylko dla 

Uczestników projektu po zalogowaniu się na swoim 

indywidualnym koncie, na stronie mac.pl  

e) Zadania wraz z materiałami są odblokowane jedynie  

w określonym terminie – zgodnie z harmonogramem 

projektu. 

f) Kronika projektu – do pobrania z „pakietu startowego” 

dołączonego do pierwszego modułu – służy do zapisywania i 

dokumentowania historii realizowanych zadań (na własny 

użytek przedszkola).  

g) Dyplomy:  dostępne dla dzieci po ukończeniu danego modułu, 

w Generatorze Dyplomów MAC znajdującym się na stronie 

mac.pl.  

h) Certyfikat Wzorowej Placówki: jest generowany dla placówki 

na zakończenie projektu (warunkiem otrzymania certyfikatu 

jest zaliczenie minimum 5 modułów).  

i) Każdy uczestnik projektu może skorzystać z tak zwanego 

pakietu startowego, który zawiera: piosenki autorstwa 

Misiowej Mamy i Sebastiana Duszy, plakat informujący  

o udziale placówki w projekcie, kolorowanki, podziękowania 

dla gości/rodziców czytających dzieciom oraz kronikę projektu. 

j) Tematyka modułów jest zgodna z kierunkami polityki 

Ministerstwa Edukacji i Nauki na rok szkolny 2021/2022.  

Realizacja modułów sprzyja kształceniu u dzieci kompetencji 

kluczowych, które stanowią połączenie wiedzy, umiejętności  

i postaw uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji  

i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji 

społecznej oraz zatrudnienia.  

Monitorowanie kształcenia kompetencji we wszystkich typach 

szkół zostało wyznaczone jako jedno z zadań z zakresu nadzoru 

pedagogicznego dla kuratorów oświaty w bieżącym roku 

szkolnym. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

VII. MODUŁY WCHODZĄCE W SKŁAD PROJEKTU 

 

I. Czytamy razem z Małym Misiem 

 

Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki 

MEiN:  

1) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny – 

rozwijanie czytelnictwa przez przedszkole we współpracy 

z rodzicami tj. zachęcanie do czytania w domu misiowi; 

2) wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; 

kształtowanie właściwych postaw szlachetności, 

zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie – codzienne 

czytanie dzieciom, poszukiwanie w/w postaw w utworach 

literackich; 

3) podnoszenie jakości edukacji poprzez działania 

uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe  

i edukacyjne wszystkich uczniów – dobór literatury do wieku, 

możliwości i potrzeb dzieci; 

4) działanie na rzecz poznawania polskiej kultury – 

prezentacja polskiej literatury dzieciom; 

 

Wiodące kompetencje kluczowe: kompetencje w zakresie 

rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, 

społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się; kompetencje 

obywatelskie; kompetencje w zakresie świadomości  

i ekspresji kulturalnej; 

 

Metoda aktywizująca omówiona na webinarze  

i wykorzystywana za zajęciach/warsztatach: drama; 

 

Rozwijanie czytelnictwa: 

1) codzienne czytanie dzieciom w towarzystwie Małego 

Misia – przewodnika dzieci po świecie literatury, 

2) zachęcanie rodziców przedszkolaków do czytania 

dzieciom, 

3) prowadzenie dzienniczka, 

4) stworzenie kącika książki z pozycjami książkowymi na 

temat, 

5) wykonanie zakładek do książek wg projektu Karoliny 

Ząbczyk, 



 

 

 

Opis: Dzieci wraz z nauczycielem wybierają grupową 

maskotkę – misia (koniecznie miś/niedźwiadek), który w roku 

szkolnym 2021/2022 odbędzie czytelniczą podróż po 

domach przedszkolaków. W przedszkolu pluszak "zamieszka" 

w kąciku czytelniczym. Zostanie nadane mu imię i będzie 

obecny na zajęciach przeprowadzanych w ramach projektu 

w roli przewodnika po świecie literatury. 

 

a) Czytamy w przedszkolu: 

 

Do realizacji czytania w ramach misiowego projektu można 

zaprosić osoby związane  

z przedszkolem (władze miasta, przedstawicieli różnych 

zawodów, etc.). 

Wszystkie osoby zapraszane do przedszkola, aby czytać 

dzieciom (np. rodzice, harcerze, absolwenci przedszkola, 

emerytowani nauczyciele przedszkola) mogą wpisywać się 

do pamiątkowej kroniki przedszkolaków – wzór kroniki  

znajduje się w materiałach projektu. Zapraszanie do 

przedszkola ma odbywać się zgodnie z aktualnymi 

wytycznymi GIS – dla zachowania wszelkich norm 

bezpieczeństwa może odbywać się w przedszkolnym 

ogrodzie. 

 

W odpowiedzi na kierunki polityki MEiN na rok szkolny 

2020/2021 rekomendujemy czytanie w przedszkolu tekstów 

związanych z tematyką  

ekologiczną/zdrowotną/patriotyczną/ukazującą dziedzictwo 

kulturowe Europy. 

 

Przewiduje się w okresie 1 października 2021 – 31 marca 

2022 możliwość włączenia do projektu przedstawicieli Grupy 

MAC S.A. poprzez zamówienie wizyty konsultanta 

oświatowego  w placówce za pośrednictwem formularza 

znajdującego się na mac.pl/malymis  

Uczestnicy Projektu zostaną poinformowani  o pojawieniu się 

takiej możliwości w osobnej wiadomości e-mailowej. 

Realizacja niniejszego zapisu będzie ściśle uzależniona od 

aktualnych warunków epidemiologicznych panujących w 

wyżej określonym czasie na terenie Polski. Realizacja wizyty 

konsultanta oświatowego każdorazowo po wcześniejszym 

kontakcie z placówką i spełnieniu wymaganych standardów 

w zakresie reżimu sanitarnego.  

 

 



 

 

Podczas trwania modułu zostanie zaprezentowana przez 

Misiową Mamę metoda dramy. Odbędzie się webinar na 

temat możliwości wykorzystywania elementów dramy  

w przedszkolu, szczególnie w aspekcie rozwijania 

czytelnictwa wśród najmłodszych.     

 

b) Czytamy w domu: 

 

 Z powodu sytuacji związanej z pandemią zamiast pluszaka 

wędrować będzie zalaminowane zdjęcie misia, najlepiej jego 

wycięta sylwetka. Wraz z kartką dzienniczka zostanie 

przekazana dzieciom w zdezynfekowanej koszulce na 

dokumenty. Na  karcie dzienniczka rodzice wpiszą tytuł 

utworu, który został przeczytany, a dzieci wykonają 

pamiątkowy rysunek lub odrysują swoją rączkę (praca  

w domu). Po przyniesieniu do przedszkola sylweta zostanie 

zdezynfekowana, a karta zostanie poddana kwarantannie. 

 

Uwaga! Organizator projektu nie przesyła maskotki. 

  

Uwaga! Doświadczenie uczestników poprzednich edycji 

uczy, że nie każde dziecko posiada w domu książki. Warto 

przygotować kilka pozycji książkowych z przedszkolnego 

kącika, które będą wędrować wraz z misiem. 

• Kolejność wędrówki Misia określa nauczyciel (losowo lub 

według dziennika), 

• Nauka piosenki  „Czytaj z Misiem” umila czas oczekiwania 

na jego powrót. 

 

 

Na zakończenie projektu dzieci otrzymają dyplomy 

(dostępne na każdym etapie projektu w Generatorze 

Dyplomów MAC: 

https://www.mac.pl/mac-akademia/materialy-dla-

nauczyciela/generator-dyplomw 

 

Efekt finalny do zaprezentowania celem uzyskania 

imiennego certyfikatu dla nauczyciela za wykonanie 

modułu: zdjęcie karty z wypełnionego dzienniczka Małego 

Misia. Uczestnik projektu ma obowiązek zamaskowania 

danych osobowych dziecka tj. imienia i nazwiska. 

 

 

 

 

 



 

 

 

II. Kodujemy razem z Małym Misiem  

 

Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki 

MEiN:  

1) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny – 

gazetka dla rodziców na temat bezpiecznego korzystania  

z nowoczesnych technologii przez dzieci; 

2) kształtowanie postaw zaangażowania społecznego – 

udział w europejskiej akcji „Code Week”; 

3) podnoszenie jakości edukacji poprzez działania 

uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe  

i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia 

psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji 

kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu 

zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej 

pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. 

Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi  

i zasobów – profilaktyka uzależnień cyfrowych; 

 

Wiodące kompetencje kluczowe: kompetencje w zakresie 

rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje w zakresie 

wielojęzyczności; kompetencje matematyczne oraz 

kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii  

i inżynierii; kompetencje cyfrowe; 

 

Metoda aktywizująca omówiona na webinarze  

i wykorzystywana za zajęciach/warsztatach: peer-learning, 

czyli nauczanie rówieśnicze; 

 

Rozwijanie czytelnictwa: przygotowanie dzieci do czytania 

poprzez zabawy z kodami; 

 

Opis: „Kodujemy razem z Małym Misiem” to moduł 

składający się z części webinarowej skierowanej dla 

nauczycieli oraz dedykowanej dzieciom – w formie warsztatu 

literackiego.  

 

Część webinarowa dotyczy rozwijania kompetencji cyfrowych 

przedszkolaków oraz omówiona zostanie metoda peer-

learningu. 

 

Warsztat literacki dla dzieci dotyczy cyberbezpieczeństwa 

oraz zawiera propozycję przeprowadzenia: „Misiowego 

turnieju łamigłówek logicznych”. Treść misiowych łamigłówek 



 

 

oparta  jest o autorskie zagadki Misiowej Mamy, ćwiczące 

umiejętności logicznego myślenia i rozwiązywania 

problemów, czyli kompetencji niezbędnych w codziennym 

życiu. Dzieci będą miały możliwość zaprezentowania 

własnych zainteresowań i na ich kanwie tworzenia zagadek, 

łamigłówek i zadań dla przedszkolaków. 

 

Efekt finalny do zaprezentowania celem uzyskania 

imiennego certyfikatu dla nauczyciela za wykonanie 

modułu: zdjęcie rozwiązanego zadania. 

 

III. Opowiem Wam o Polsce  

Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki 

MEiN:  

1) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny – 

zaangażowanie rodziców w przygotowanie kokard 

narodowych dla dzieci; 

2) wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; 

kształtowanie właściwych postaw szlachetności, 

zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie – ocena 

postaw bohaterów legendy: Lecha, Czecha i Rusa. 

Wykorzystanie gry dydaktycznej w kształtowaniu 

umiejętności czekania na własną kolej i przestrzegania 

ustalonych zasad. Wspólne odśpiewanie hymnu w poczuciu 

przynależności do grupy 

przedszkolnej/przedszkola/kształtowanie przynależności 

narodowej; 

3) podnoszenie jakości edukacji poprzez działania 

uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe  

i edukacyjne wszystkich uczniów – zaprezentowanie legendy 

zgodnie z wiekiem dzieci, 

4) działanie na rzecz poznawania polskiej kultury – 

prezentacja legendy na temat powstania państwa polskiego, 

wyjaśnienie dzieciom pojęcia „legenda”; 

5) wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach; 

rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko 

naturalne – tworzenie gry z wykorzystaniem surowców 

wtórnych; 

 

 

Wiodące kompetencje kluczowe: kompetencje w zakresie 

rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje 

matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk 

przyrodniczych, technologii i inżynierii; kompetencje cyfrowe, 



 

 

kompetencje obywatelskie; kompetencje w zakresie 

świadomości i ekspresji kulturalnej; 

 

Metoda aktywizująca omówiona na webinarze  

i wykorzystywana na zajęciach/warsztatach: gra 

dydaktyczna; 

 

Rozwijanie czytelnictwa: zapoznanie dzieci z „Legendą  

o Czechu, Lechu i Rusie”, wyjaśnienie pojęcia „legenda”, 

tworzenie opisu i zasad gry, tworzenie ilustracji do tekstu, 

stworzenie kącika książki z pozycjami książkowymi na temat 

Polski;  

 

Wydarzenie do „zmisiowania”: obchody Dnia 

Niepodległości. Rekomendujemy udział przedszkola w akcji 

Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do Hymnu". 

 

Opis: Zajęcia nauczyciel może przeprowadzić w oparciu  

o scenariusz i materiały zamieszczone w module lub 

wykorzystać nagranie warsztatu literackiego. Podczas 

warsztatu dla dzieci odbędzie się Ogólnopolski Przedszkolny 

Test Wiedzy o Polsce. 

 

Głównym zadaniem dzieci jest przygotowanie gry 

dydaktycznej na kanwie legendy o powstaniu państwa 

polskiego. Zasady tworzenia gier dydaktycznych  

w przedszkolu zostaną przedstawione przez Misiową Mamę 

podczas webinaru. Dzieci zostaną zachęcone, aby do 

skonstruowania gry wykorzystać surowce wtórne. 

 

Gry dydaktyczne uczą poszanowania przyjętych norm, 

umożliwiają współdziałanie, uczą dyscypliny oraz sprzyjają 

uspołecznieniu. Mały Miś podejmie ważny dla dzieci temat: 

wygrywania i przegrywania oraz nauczy przedszkolaków, jak 

ważna jest umiejętność czekania na własną kolej. Zmisiowany 

przedszkolak zrozumie, że zabawa w zespole wymaga 

przyjęcia pewnych ogólnych zasad, których nie można 

zmienić w trakcie gry tylko dlatego, że tak byłoby wygodniej 

jednemu z grających. 

 

Efekt finalny do zaprezentowania celem uzyskania 

imiennego certyfikatu dla nauczyciela za wykonanie 

modułu: zdjęcie gry dydaktycznej. 

 

 

 



 

 

 

 

IV. Misiowe recepty na pozytywne myślenie  

 

Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki 

MEiN:  

1) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny – 

ukazanie dzieciom pozytywnych wartości życia rodzinnego, 

wdrażanie do aktywnego wypoczynku w rodzinie i nauka 

planowania wspólnych aktywności; 

2) wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; 

kształtowanie właściwych postaw szlachetności, 

zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie – 

zastosowanie opowieści ruchowej w celu: kształtowania siły, 

szybkości, skoczności, zwinności, koordynacji ruchowej, 

doskonalenia koordynacji słuchowo -ruchowej i wzrokowo 

słuchowej, rozwijania sprawności i różnorodnych form 

ekspresji ruchowej; 

3) podnoszenie jakości edukacji poprzez działania (...) 

wzmacniające pozytywny klimat szkoły oraz poczucie 

bezpieczeństwa – wspólne planowanie rozkładu dnia przez 

przedszkolaków; 

 

Wiodące kompetencje kluczowe: kompetencje w zakresie 

rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, 

społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się; kompetencje 

obywatelskie; kompetencje w zakresie przedsiębiorczości; 

 

Metoda aktywizująca omówiona na webinarze  

i wykorzystywana za zajęciach/warsztatach: metoda 

opowieści ruchowej; 

 

Rozwijanie czytelnictwa: stworzenie kącika książki  

z pozycjami książkowymi na temat zaproponowany przez 

dzieci; 

 

Opis: Zajęcia nauczyciel może przeprowadzić w oparciu o 

scenariusz i materiały zamieszczone w module lub 

wykorzystać nagranie warsztatu literackiego. 

Głównym zadaniem dzieci jest zaprojektowanie 

wymarzonego dnia w przedszkolu  i tworzenie misiowych 

afirmacji. Dzieci będą uczyć się planowania i zarządzania 

czasem. Spróbują stworzyć karty aktywności. Opowieść 

ruchowa będąca elementem scenariusza ma zachęcić dzieci 

do aktywności ruchowej i rozwijać wyobraźnię. 

 



 

 

Efekt finalny do zaprezentowania celem uzyskania 

imiennego certyfikatu dla nauczyciela za wykonanie 

modułu: przykłady zmisiowanych afirmacji wymyślonych 

przez dzieci lub zdjęcie planu dnia. 

 

V. Bajarz misiowy  

Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki 

MEiN: wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; 

kształtowanie właściwych postaw szlachetności, 

zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie – 

wyszukiwanie w literaturze pozytywnych wzorców zachowań; 

 

Wiodące kompetencje kluczowe: kompetencje w zakresie 

rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje w zakresie 

wielojęzyczności; kompetencje osobiste, społeczne  

i w zakresie umiejętności uczenia się; kompetencje 

obywatelskie, 

kompetencje w zakresie przedsiębiorczości; kompetencje  

w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej; 

 

Metoda aktywizująca omówiona na webinarze  

i wykorzystywana za zajęciach/warsztatach: storyline oraz 

technika zdań niedokończonych; 

 

Rozwijanie czytelnictwa: zabawy twórcze na podstawie 

tekstów literackich, prezentacja przez dzieci swoich 

ulubionych książek/bajek; 

 

Opis: Zajęcia nauczyciel może przeprowadzić w oparciu  

o scenariusz i materiały zamieszczone w module lub 

wykorzystać nagranie warsztatu literackiego. 

Kanwą, wokół której organizuje się aktywność dzieci  

w ramach czytelniczego spotkania, jest opowiadana im 

etapami historia. Storyline jest metodą, która w dużym 

stopniu angażuje dzieci — to one są głównymi twórcami  

i uczestnikami historii, która rozwijana jest podczas zajęć. 

Nauczyciel podaje dzieciom wątki opowiadania, a zadaniem 

uczestników jest ich rozwijanie, wzbogacanie i rozwiązywanie 

zawartych problemów przez działanie. Na podstawie 

pomysłów dzieci nauczyciel wymyśla i przedstawia kolejny 

fragment opowiadania, nad którym potem pracują 

przedszkolaki. 

 



 

 

Efekt finalny do zaprezentowania celem uzyskania 

imiennego certyfikatu dla nauczyciela za wykonanie 

modułu: rysunki dzieci na bazie scenariusza. 

 

 

VI. Misiowe zajęcia pod chmurką  

Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki 

MEiN: 

1) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny – 
ukazywanie roli ruchu w rozwoju dzieci; 
2) wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; 
kształtowanie właściwych postaw szlachetności, 
zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie – 
zachęcanie do aktywności na świeżym powietrzu; 

 

Wiodące kompetencje kluczowe: kompetencje w zakresie 

rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, 

społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się; kompetencje 

obywatelskie; 

 

Metoda aktywizująca omówiona na webinarze  

i wykorzystywana za zajęciach/warsztatach: Metoda Ruchu 

Rozwijającego Weroniki Sherborne; 

 

Rozwijanie czytelnictwa: stworzenie kącika książki  

z pozycjami książkowymi na temat sportu, wyszukiwanie  

w treściach bajek/książek inspiracji do stworzenia bajkowego 

toru przeszkód; 

Wydarzenie do „zmisiowania”: Move Week/Sprintem do 

maratonu Bliżej Przedszkola; 

 

Opis: Zajęcia nauczyciel może przeprowadzić w oparciu  

o scenariusz i materiały zamieszczone w module lub 

wykorzystać nagranie warsztatu literackiego. 

Głównym zadaniem dzieci jest zorganizowanie zawodów 

sportowych w oparciu o postacie z bajki/historie 

zaczerpnięte z bajek/atrybuty postaci bajkowych. Ostatni 

moduł projektu ma zachęcać do aktywności sportowej, ale  

i rozwijać wyobraźnię Dzieci wraz z nauczycielem opracują 

tor przeszkód w oparciu o wskazówki zawarte w scenariuszu. 



 

 

Rekomendujemy, aby udział w  przygotowaniach wzięli 

rodzice przedszkolaków. 

 

Efekt finalny do zaprezentowania celem uzyskania 

imiennego certyfikatu dla nauczyciela za wykonanie 

modułu: zdjęcie bajkowych atrybutów wykorzystanych 

podczas zawodów. 

 

 

VII. MATERIAŁY POTRZEBNE DO REALIZACJI PROJEKTU  

ORAZ CERTYFIKATY 

 

a. Materiały potrzebne do realizacji projektu będą udostępniane 

Uczestnikom w dniu startu danego modułu, określonego  

w harmonogramie projektu: 

i. w wiadomości mailowej do kont nauczycieli, którzy 

potwierdzili uczestnictwo w projekcie, wypełniając 

formularz na stronie www.mac.pl/malymis, 

ii. na stronie www.mac.pl/malymis – jako materiał dostępny 

po zalogowaniu się. 

b. Przewiduje się publikację materiałów dodatkowych do 

realizacji projektu.  

c. Warunkiem otrzymania certyfikatu za wykonany projekt oraz 

pobrania materiałów ze strony www.mac.pl/malymis będzie 

posiadanie aktywnego konta na www.mac.pl oraz akceptacja 

regulaminu korzystania z serwisu www.mac.pl. 

d. Rejestracja konta odbywa się na stronie www.mac.pl/register. 

e. Generowanie certyfikatów z modułów będzie możliwe po 

1.10.2021 r. 

f. Termin może ulec zmianie, o czym osoby zainteresowane 

Projektem będą poinformowane mailowo i/lub esemesowo. 

g. Warunkiem otrzymania imiennego certyfikatu z danego 

modułu jest: 

• dodanie minimum 2–3 zdjęć dokumentujących 

przeprowadzony moduł, w formie cyfrowej  

w zakładce Moje konto → Moje zajęcia  

(po zalogowaniu się na swoje indywidualne 

konto na stronie mac.pl),  

• zatwierdzenie zdjęć przez Administratora 

strony. 
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h. Fotorelacje z poszczególnych modułów należy przesyłać w terminie 

przeznaczonym na wykonanie danego modułu określonym   

w harmonogramie.  

 

Nauczyciel, po przeprowadzonych zajęciach, loguje się na 

stronie www.mac.pl/malymis, gdzie w zakładce Moje zajęcia 

wgrywa zdjęcia z realizacji poszczególnych modułów.  

Po zatwierdzeniu zdjęć przez Administratora serwisu 

www.mac.pl – co jest równoznaczne z zaliczeniem modułu – 

każdy Uczestnik będzie mógł pobrać ze strony Projektu 

imienny certyfikat z poziomu zakładki Moje konto → Moje 

zajęcia  na www.mac.pl. Imienne certyfikaty Uczestnik może 

pobrać ze swojego konta do sierpnia 2022 r.  

 

i. ZDJĘCIA WYSYŁANE W RAMACH FOTORELACJI 

POTWIERDZAJĄCEJ REALIZACJĘ MODUŁU NIE MOGĄ 

ZAWIERAĆ WIZERUNKÓW DZIECI. ZAPIS TEN DOTYCZY 

RÓWNIEŻ PUBLIKOWANIA ZDJĘĆ NA DEDYKOWANEJ 

PROJEKTOWI GRUPIE FACEBOOKOWEJ „MISIOWE 

INSPIRACJE”. Dlatego też organizatorzy projektu nie 

udostępniają uczestnikom żadnych wzorów zgód dla 

przedszkola/rodziców na przetwarzanie wizerunku dzieci. 

j. Warunkiem otrzymania Certyfikatu Wzorowej Placówki jest 

przeprowadzenie i zaliczenie minimum 5 modułów. 

k. Uczestnikom, którzy zrezygnują z udziału w Projekcie, nie 

przysługują certyfikaty uczestnictwa.  

l. Uczestnicy mogą rozpowszechniać treści związane  

z realizowanym przez nich projektem na grupie „Misiowe 

inspiracje” w serwisie społecznościowym Facebook, pod 

warunkiem, że rozpowszechnianie tych treści nie będzie  

w żaden sposób naruszało praw osób trzecich.  

 

 

 

VIII. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

 

a. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Grupa 

MAC S.A. z siedzibą w Kielcach, przy ul. Witosa 76, 25-561 

Kielce.  

b. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem tel. 

+48 41 366 55 55 lub adresem email: kontakt@mac.pl; 

(sos_dane@mac.pl).  
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c. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji 

projektu oraz w celu korzystania z przekazanych przez 

Uczestników utworów, tj. w celu wynikającym z prawnie 

uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).  

d. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być 

podmioty przetwarzające, tj. firmy powiązane kapitałowo  

z Administratorem danych: MAC Konsultanci Oświatowi  

Sp. z o.o. i Wydawnictwo JUKA-91 Sp. z o.o.  

e. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez czas 

realizacji projektu oraz przez czas korzystania przez 

Organizatora z przekazanych utworów.  

f. Uczestnik posiada prawo dostępu do swoich danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania. 

g. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Uczestnik ma prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

h. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne 

do uczestniczenia w projekcie. Dane Uczestników nie będą 

przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom 

międzynarodowym. 

 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Niniejszy Regulamin projektu jest opublikowany na stronie 

internetowej www.mac.pl/malymis  

2.  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i zasad 

realizacji projektu. O wszelkich zmianach Regulaminu 

Organizator będzie informował poprzez zamieszczenie 

stosownej informacji na stronie www.mac.pl/malymis 

3.  W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego 

Regulaminu zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 

przepisy.  

4. Kontakt z organizatorem w sprawie projektu: malymis@mac.pl, 

https://www.facebook.com/macedukacja 
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