
      

W roku szkolnym 2020/2021 od września do czerwca, świetlica szkolna brała udział 

w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Idź Ty lepiej, Koziołeczku, szukać swego 

Pacanowa”.  

Głównym założeniem projektu było wprowadzenie dzieci w świat literatury 

dziecięcej, promowanie czytelnictwa, wychowanie do wartości, kształtowanie właściwych 

postaw społecznych, poczucia przynależności narodowej, wzbogacanie ogólnej wiedzy 

o świecie.  

Dzieci z oddziału przedszkolnego uczęszczające na zajęcia świetlicowe systematycznie 

realizowały zadania według podanego harmonogramu. Chętnie wykonywały również zadania 

dodatkowe. 

 

We wrześniu wspólnie przeczytaliśmy przygody Koziołka Matołka, dzieci zaprzyjaźniły 

się z naszym bohaterem. Zapoznały się z autorami książki Kornelem Makuszyńskim 

i Marianem Walentynowiczem. Wspólnie wyjaśniliśmy pojęcia pisarz i rysownik. W sali 

zorganizowaliśmy „kącik Koziołka Matołka”.  

W ramach zadania dodatkowego dzieci nauczyły się piosenki „Podróż do Pacanowa”. 

 



  

W październiku dzieci zapoznały się z działalnością instytucji zajmujących się 

promowaniem twórczości dla dzieci - Europejskie Centrum Bajki oraz wykonały plakat 

zachęcający do odwiedzin ECB w Pacanowie. Wspólnie napisaliśmy i wysłaliśmy kartkę 

z pozdrowieniami do ECB.  

   

W ramach zadania dodatkowego dzieci poznały różne rodzaje kapusty, sposób jej 

kiszenia, przeprowadziliśmy eksperyment polegający na barwieniu liści kapusty pekińskiej. 

Dzieci wykonały pracę plastyczną – malowały farbami plakatowymi liść kapusty, a następnie 

odbijały na kartkę. 

 



  

W listopadzie uczniowie słuchając opowieści o przygodach Koziołka Matołka 

wskazywali słowa, których znaczenia nie znali, dlatego stworzyliśmy słownik wyrazów, które 

są mało lub wcale nie używane w dzisiejszych czasach. 

 

Jako zadanie specjalne stworzyliśmy pojazd, którym mógłby podróżować nasz 

Koziołek. Był to świecący spodek UFO. 

  



 Realizując kolejne zadanie, przeczytaliśmy fragment, który opowiada jak Koziołek 

Matołek był w Zakopanym. Poznaliśmy legendy „Jak powstało Zakopane” oraz „O śpiących 

rycerzach”. Dzieci wykonały rysunki do poznanych legend. Wspólnie oglądnęliśmy zdjęcia 

przedstawiające polskie góry, poznaliśmy stroje góralskie, muzykę i taniec charakterystyczny 

dla tego regionu. Dzieci wskazały Zakopane na mapie Polski.  

                 

W styczniu zorganizowaliśmy konkurs plastyczny „Najciekawsza przygoda Koziołka 

Matołka”, w którym dzieci chętnie wzięły udział. Wszyscy otrzymali dyplomy i drobne 

nagrody rzeczowe. 

  

 W lutym wytłumaczyliśmy sens zwrotu „w Pacanowie Kozy kują”. Dzieci poznały 

zawód kowala, narzędzia jakimi się posługiwano dawniej w kuźniach oraz sprzęt 

współczesny przy wytwarzaniu kowalstwa artystycznego. Stworzyliśmy listę miejscowości, 

które w swojej nazwie zawierają słowo KOZA. Zaznaczyliśmy je na mapie. Wykonaliśmy 

herb miasta Koziegłowy. 



  

 

W ramach zadania specjalnego stworzyliśmy grę „Podróż do Pacanowa”, za którą 

zostaliśmy wyróżnieni przez organizatorów projektu . Dzieci chętnie grały w grę stworzoną 

przez siebie. 

 



 

  

  W marcu rozmawialiśmy o swoich marzeniach - „Czy każdy z nas ma Pacanów 

do którego dąży?” Dzieci zgodnie stwierdziły, że warto mieć marzenia i dążyć do ich 

spełnienia. Nagraliśmy filmik, w którym dzieci zdradziły o czym marzą. 

  W maju przypominaliśmy sobie symbole narodowe, rozmawialiśmy o Polsce 

i patriotyzmie. Śpiewaliśmy piosenki związane z majowymi świętami. Dzieci wykonały łąkę 

z kwiatami w barwach narodowych. 



   

Realizacja poszczególnych zadań projektu przyniosła dzieciom wiele radości 

i satysfakcji, wzbudziła zaciekawienie dawną literaturą dziecięcą. Uczniowie byli bardzo 

zaangażowani, uwielbiali słuchać kolejnych przygód naszego Koziołka. Każde zadanie 

wnosiło coś nowego, rozbudzało ciekawość, rozwijało umiejętności i wiedzę dzieci. 

Dziękuję wszystkim „Zmatołkowanym” za udział w projekcie i życzę wielu 

wspaniałych przygód w czasie zbliżających się wakacji.  

 

Alina Świętoń 

 

 


