
 

 

Drodzy Czytelnicy, 

 

Miejskiego Przedszkola „Słoneczna Ósemka” w Ełku bierze udział w 

Programie edukacyjny „Akademia Kici Koci”.  

 

Program rozpoczął się przeprowadzeniem rozmowy z dziećmi na temat 

głównej bohaterki- Kici Koci. Przedszkolaki bardzo dobrze znają postać 

małej, bystrej kotki oraz jej przyjaciół. Nauczyciele na początku 

programu przeczytali Serię książek Kicia Kocia autorstwa gdańskiej 

pisarki Anity Głowińskiej, swoim wychowankom. Ulubienica maluchów 

z odwagą poznaje świat, uczy się samodzielności i przeżywa przygody 

wraz z braciszkiem Nunusiem i przyjaciółmi. 

 

  

  
 

Następnie podjedliśmy wyzwanie „Akademii Kici Koci” i 

zrealizowaliśmy następujące działania: 

 

1. POCZTÓWKA DO KICI KOCI 

Rozmawialiśmy z przedszkolakami o tym: czym jest pocztówka, o jej 

formie i niezbędnych elementach. Zastanawialiśmy się, jakie niesie ze 

sobą intencje i emocje.Czym pocztówka różni się od pozdrowień 

wysłanych drogą elektroniczną? 

Następnie wykonaliśmy własnoręczne pocztówki, które obrazują ciekawa 

miejsca z Ełku, o naszym przedszkolu oraz o nas samych. Po wykonaniu 

takich pięknych pozdrowień udaliśmy się do najbliższego oddziału 

pocztowego z wycieczką i po naklejeniu znaczka pocztowego, zostały 

przesłane pozdrowienia  do Kici Koci. 

 



 

 

  

  
 

 

2. KICIA KOCIA I EMOCJE 

Emocje towarzyszą nam bez przerwy; są z nami w każdej chwili życia, 

choć nie zawsze je dostrzegamy. Wpływają na zachowania, jak żyjemy, 

jakie interakcje podejmujemy, na nasze postrzeganie, ale też na to, jak 

inni nas widzą. Czym są emocje i jakie rodzaje emocji wyróżniamy, a 

także jak na nas wpływają i jak je kontrolować? 



 

 

Za radą Kici Koci przedszkolaki namalowały portrety różnych emocji i 

powiesiły w sali. Rozmawialiśmy o np. ze złością, smutku, radości. 

Terapeuta pedagogiczny przeprowadził również cykl zajęć  „Nasze 

emocje”. 

 

  

  
 

3. KICIA KOCIA I WITAMINOWE PRZYJĘCIE 

 

Z okazji ogólnopolski program edukacyjny Śniadanie Daje Moc - za radą 

Kici Koci zorganizowaliśmy w całym przedszkolu  witaminowego 

przyjęcia. Miało ono na celu: Zwiększanie świadomości nt. zdrowego 

odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka. 

Przyczynianie się (pośrednio) do obniżania poziomu niedożywienia 

dzieci w Polsce – poprzez edukację oraz promocję prawidłowego 

żywienia. 

Edukację najmłodszych przez zaangażowanie rodziców i nauczycieli w 

kwestie prawidłowego żywienia dzieci. 

Poczęstunek był przygotowany, ale za nim rozpoczęliśmy zadbaliśmy o 

zasady bezpieczeństwa przy posługiwaniu się nożem. Przyjęcie było 

pełne kolorów i witamin! Zamiast napojów gazowanych – woda 

urozmaicona owocami. Po pysznym i zdrowym śniadaniu były tańce w 

rytm zumby dla dzieci.  



 

 

  

  

  
 

 

 

 



 

 

4. KICIA KOCIA I ŚNIEG 

 

Przyszła zima biała, śniegu nasypała.... Dzieci z Miejskiego Przedszkola 

„Słonecznej Ósemki” w Ełku wzięły udział w warsztatach sensorycznych 

Dzieci kochają śnieg tak, jak Kocia Kicia. Zabawa była doskonała- małe 

rączki świetnie rozmieszały składniki masy- ćwicząc przy tym małą 

motorykę.  

Przedszkolaki miały dużo szczęścia gdyż w tym samym tygodniu mogły 

porównać swoje doznania ze sztucznym śniegiem z prawdziwym białym i 

zimnym puchem. Kicia Kocia doskonale wie co lubią dzieci.  

  

  



 

 

  

  

  



 

 

 

5. KICIA KOCIA I ŚWIĘTA 

 

Kicia Kocia oraz nasze przedszkolaczki uwielbiają przygotowania do 

świąt. Wszystko tak pięknie pachnie… Ten wspaniały zapach opanował 

również i nasze przedszkole. Wszyscy chętnie włączyli się do pracy. 

Mieliśmy również pomocników- Rodziców którzy wsparli nas w 

działaniach :-). 

 

  

  



 

 

  
 

6. KICIA KOCIA I MUZYKA 

 

Kicia Kocia uwielbia muzykę tak jak każde dziecko. Instrumenty są 

wspaniałym dopełnieniem zajęć. Dzieci zainspirowane tworzeniem 

własnych instrumentów z materiałów recyklingowych chwyciły też inne 

instrumenty aby uprzyjemnić nam czas spędzony razem. 

  



 

 

 

 

  
 

Rezultaty projektu: 

1. wprowadzenie dzieci w świat literatury: książki z serii Kicia Kocia,  

2. rozwijanie bogatego języka , 

3. kształcenie nawyków czytelniczych, 

4. wyrabianie nawyku dbania o książki, 

5. ograniczanie spędzania czasu przed telewizorem i komputerem, 

6. doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, 

7. rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie , rozbudzanie ciekawości 

świata oraz wyobraźni, 

8. wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka, 

9. budowanie i pogłębianie więzi między rodzicem i dzieckiem, 

10. uświadomienie dzieciom co to są uczucia, dostrzeganie, 

11. rozpoznawanie i nazywanie własnych oraz cudzych uczuć, 

12. kształtowanie pozytywnej samooceny, 

13. Wykonanie projekt pocztówki, 

14. układanie i opowiadanie krótką historyjkę z wykorzystaniem 

obrazków, 

15. zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w 

diecie dziecka. 



 

 

16. przyczynianie się (pośrednio) do obniżania poziomu niedożywienia 

dzieci w Polsce – poprzez edukację oraz promocję prawidłowego 

żywienia. 

17. doskonalenie umiejętności pracy w grupie, 

18. wzmacnianie napięcia mięśniowego, 

19. poprawa koncentracji i uwagi oraz precyzji wykonywanych ćwiczeń, 

20. określanie własnego samopoczucia i nazywanie uczuć, 

21. rozwijanie kreatywności, 

22. rozwijanie zainteresowań muzycznych przez obcowanie  z dźwiękiem 

i rytmem,  

23. kształtowanie poczucia rytmu i umiejętności interpretacji muzyki,  

24. rozwijanie wyobraźni, mowy i myślenia,  

25. gra na wykonanych ręcznie instrumentach ,  

26. reagowania na dźwięki oraz na wskazania dyrygenta. 

Upowszechnianie i promocja projektu: 

-Informacja na stronie internetowej placówki 

-Informacja związane z działaniami z projektem na tablicy dla rodziców 

-Zajęcia z rodzicami 

-Podsumowanie projektu 

Proponowane działania interesowały dzieci i były życzliwie przyjęte 

przez rodziców, rodzice chętniej sięgali po książki z serii Kicia Kocia 

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE I PROGRAMIE: 

strona internetowa przedszkola: www.p8.elk.edu.pl 

 

Dziękujemy za wsparcie 

Zachęcamy do wspólnej realizacji kolejnych akcji, projektów i 

programów.  

 
 

http://www.p8.elk.edu.pl/

