
 
 
 
 

Przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola  
nr 2 „Fantazja” w Szczytnie wzięły udział  

w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym   
 

„Idź Ty lepiej, Koziołeczku szukać swego Pacanowa” 
 

 



Głównym założeniem projektu „Idź ty lepiej Koziołeczku, szukać swego Pacanowa” jest wprowadzenie dzieci w świat 
literatury dziecięcej, promowanie czytelnictwa, wychowanie do wartości , kształtowanie właściwych postaw 
społecznych. Poczucia przynależności narodowej, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie. 
 

CELE: 
O  wzmacnianie poczucia własnej wartości; 
O  tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych; 
O kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i 
O organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości; 
O  nawiązywanie pozytywnych relacji w najbliższym otoczeniu i środowisku społecznym; 
O kształtowanie tolerancji wobec odmienności ; 
O ukazywanie wartości związanych z przeżywaniem pozytywnych emocji: radość, 
O szczęście, zadowolenie, akceptacja, życzliwość, wzruszenie ; 
Cele operacyjne. Dziecko… 
O główną postać, potrafi ją opisać , scharakteryzować 
O poznaje określony utwór literacki, zapamiętuje imię i nazwisko autorów 
O dowiaduje się o działaniu instytucji zajmujących się promowaniem twórczości dla 
O dzieci ( Europejskie Centrum Bajki) 
O odnosi się do innych osób, rozumie ich odczucia, wspomnienia 
O potrafi odtwarzać i samodzielnie tworzyć 
O bogaci słownictwo o wyrazy, które wyszły już z użycia, rozumie ich znaczenie 
O poznaje zawód kowala 
O potrafi opowiadać o swoich marzeniach, wypowiada się pełnymi zdaniami 
O nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami 
O społecznymi: przyjaźń, radość, życzliwość, empatia 
O dostrzega , że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich 
O życzliwość i troskę 
O dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego 
 

Projekt jest zgodny z zadaniami określonymi w Podstawie Programowej wychowania przedszkolnego,  
a także wpisuje się w Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 

2020/2021 - Działania wychowawcze. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm 
społecznych. 



Dzieci zostają zapoznane z autorami książek  
o Koziołku – Matołku: Kornelem Makuszyńskim  

i Marianem Walentynowiczem. Wyjaśniamy pojęcie:  
pisarz, rysownik oraz postacią Koziołka Matołka 

 



Zorganizowaliśmy w sali kącik Koziołka Matołka 

 



 

Wykonaliśmy pracę plastyczną – wyklejanie 
obrazka kawałkami liści kapusty 

 

 





Czy rośliny piją wodę? - wykonaliśmy 
eksperyment 

 



Przygotowaliśmy sałatkę warzywną 

 







Zaprojektowaliśmy plakat zachęcający do 
odwiedzin w Centrum Bajki w Pacanowie 

 

 



 
 

Wysłaliśmy kartkę z pozdrowieniami do Europejskiego 
Centrum Bajki w Pacanowie 



Stworzyliśmy słownik obrazkowy wyrazów, 
które wyszły z użycia 













Zorganizowaliśmy zbiórkę karmy dla zwierząt  
do Schroniska „Cztery Łapy” 



Dokarmiamy ptaki, zbudowaliśmy 
karmnik 



Poznaliśmy legendę  
„O smoku wawelskim” 



Odszukaliśmy Kraków  
na mapie 



Bawiliśmy się w teatr 







 
 
 

„ W Pacanowie Kozy kują”- wytłumaczyliśmy  sobie sens  
tego zwrotu, następnie zapoznaliśmy się z rzadkim  zawodem 

kowala 

 
 







Odszukaliśmy miasta, które  w swojej nazwie mają słowo KOZA 
(w różnych odmianach i połączeniach). Wspólnie zaznaczyliśmy  je 

na mapie. Wybraliśmy  jedną z nich i przedstawiliśmy  jej herb. 








