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„Kochajcie książki.  

One ułatwią wam życie,  

po przyjacielsku pomogą zorientować się w pstrej i burzliwej gmatwaninie 

myśli, uczuć i zdarzeń.  

One nauczą was uszanować człowieka i samych siebie,  

one uskrzydlą rozum i serce uczuciem miłości dla świata,  

dla człowieka.” 

Maksym Gorki  
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1. Informacje podstawowe 

 

 Autorzy projektu – Karina Perkowska, Martyna Michna 

 Organizator projektu – Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Jasia i Małgosi,   

ul. Tysiąclecia 84a, 40-871 Katowice 

 Termin realizacji – listopad 2018 – marzec 2019 

 

2. Wstęp 
 

Projekt ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat oraz 

ich nauczycieli. Udział w projekcie jest bezpłatny. W efekcie powstanie zbiór opowiadań 

o nowych przygodach Jasia i Małgosi – znanych bohaterów literackich. 

 

3. Cele projektu 

 Rozwijanie kultury czytelniczej wśród przedszkolaków 

 Nawiązanie współpracy z innymi przedszkolami 

 Promowanie czytelnictwa wśród dzieci  

 Kształtowanie nawyku czytania wśród dzieci 

 Promowanie twórczości dziecięcej  

 Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie 

 Stymulowanie rozwoju mowy 

 Wzmacnianie poczucie własnej wartości dziecka 

 

4. Warunki uczestnictwa w projekcie: 
 

 Zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu projektu 

 Wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej na adres 

karina.perkowska@gmail.com 

mailto:karina.perkowska@gmail.com
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 Uzyskanie zgody rodziców dzieci na udział w projekcie (zgody pozostają 

w placówce biorącej udział w projekcie, przesłanie opowiadań traktowane będzie 

jako uzyskanie zgód na udział w projekcie) 

5. Regulamin projektu „Wielka podróż Jasia i Małgosi” 

 

 Projekt realizowany będzie od listopada 2018r. do 31 marca 2019r. 

 Projekt ma charakter ogólnopolski 

 W projekcie udział może wziąć każda placówka, która wypełniła kartę zgłoszenia 

i przesłała ją organizatorowi 

 Zadanie projektowe polega na stworzeniu przez dzieci opowiadania lub serii 

opowiadań o Jasiu i Małgosi i ich przygodach.  Następnie dzieci tworzą ilustrację 

do powstałego opowiadania. Zadaniem nauczyciela jest spisanie treści opowiadania 

(lub opowiadań) 

 Opisane przygody mogą być inspirowane dniem codziennym lub wyobrażeniem 

dzieci na temat tego, co mogło przytrafić się Jasiowi i Małgosi. 

 Dodatkowym atutem opowiadań będzie ulokowanie ich przygód w miejscowości, 

z której pochodzą uczestnicy projektu oraz przedstawienie charakterystycznych dla 

danego miasta miejsc, budynków, pomników itp. 

 Kolejnym krokiem jest zeskanowanie rysunków dzieci i dołączenie ich do spisanego 

komputerowo opowiadania oraz przesłanie całości (w edytowalnym dokumencie 

tekstowym, czcionka Times New Roman, 12, orientacja strony - pozioma) na adres 

karina.perkowska@gmail.com 

 W efekcie powstanie zbiór opowiadań o przygodach Jasia i Małgosi. 

 Efekt finalny zostanie udostępniony każdej placówce biorącej udział w projekcie. 

 Udział w projekcie jest dobrowolny. 

 Przesłane opowiadania przechodzą na własność organizatora, który może je 

wykorzystać w sposób, jaki uzna za odpowiedni (powielanie opowiadań itp.) 

 W treści maila należy załączyć „metryczkę” – grupę wiekową i nazwę grupy, która 

napisała opowiadanie, adres przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela oraz adres e-

mail (do przedszkola lub nauczyciela) 

 Termin nadsyłania opowiadań – 31.03.2019r. 

mailto:karina.perkowska@gmail.com
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 Każde przedszkole oraz grupa otrzyma podziękowanie za udział w projekcie 

a każdy nauczyciel – imienny certyfikat 

 

 

6. Ewaluacja 
 

W ramach projektu powstanie zbiór opowiadań o przygodach Jasia i Małgosi, który 

zostanie udostępniony każdemu uczestnikowi projektu w formie elektronicznej. 

Dodatkowo – w drodze konkursu – zostaną wybrane trzy opowiadania, których autorzy 

otrzymają zbiór powstałych opowiadań w formie książki, która zostanie wydana z okazji 

40-lecia Miejskiego Przedszkola Nr 34 im. Jasia i Małgosi w Katowicach. 
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Załącznik 1 

 

 

 

 

Karta zgłoszenia do projektu  

 

Nazwa grupy  

Nazwa i adres przedszkola 

 

 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela  

Adres e-mail nauczyciela  
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Załącznik 2 

 

Zgoda na udział w projekcie 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

............................................................................................ 

w  projekcie edukacyjnym „Wielka podróż Jasia i Małgosi” organizowanym przez Miejskie 

Przedszkole Nr 34 im. Jasia i Małgosi w Katowicach, ul. Tysiąclecia 84a 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych 

mojego dziecka 

.................................................................................................................. 

(imię i nazwisko drukowane litery) 

 

oraz moich .................................................................................................................. 

(imię i nazwisko drukowane litery) 

 

w celach wynikających z organizacji projektu edukacyjnego „Wielka podróż Jasia i Małgosi” 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018r., 

poz. 1000). 

 

…………………………..         ……………………………….. 

Miejscowość, data             Podpis rodzica/prawnego opiekuna 
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Załącznik 3 

Oświadczenie nauczyciela 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

 

…………………….......................................................................................................... 

 

w celach wynikających z organizacji projektu edukacyjnego „Wielka podróż Jasia i Małgosi” 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018r., 

poz. 1000). 

 

……………………………..                …………………………… 

Miejscowość, data                                                             Czytelny podpis nauczyciela 

 


