


Przygody Kici Koci 
Podsumowanie projektu z udziałem: 

Dzieci z grupy II i III   
Przedszkola Publicznego nr 20  
w Tarnowie, 

Uczniów ze Specjalnego Ośrodka  
Szkolno-Wychowawczego w Tarnowie. 
 

Rok szkolny 2018/2019 





Przygody Kici Koci 
 Projekt powstał, aby: 
 

 pobudzić i wzbogacać zainteresowania 
czytelnicze, 

 poznać literaturę dziecięcą - przygody Kici Koci, 
bohaterki utworów A. Głowińskiej, 

 rozwijać wyobraźnię, 
 doskonalić umiejętność słuchania bajek, 
 wdrażać do poznawania rozmaitych zjawisk  

świata przyrody, 
 uczyć działania w zespole, 
 podawać wiedzę oraz zdobywać nowe zdolności  
   w formie aktywności wielozmysłowej. 

 



Kicia Kocia   
i straszna 

burza 



• Tutaj dodaj pierwszy 
punktor 

• Tutaj dodaj drugi punktor 

• Tutaj dodaj trzeci punktor 





   
  W dniach 25, 29 i 31 października 2018r. uczniowie rozpoczęli 

realizację autorskiego projektu polonistyczno - przyrodniczego „Mój 
pamiętnik” w oparciu o cykl bajek A. Głowińskiej pt. „Kicia Kocia” we 
współpracy integracyjnej z Przedszkolem Publicznym nr 20 w Tarnowie. 

  
  Podczas realizacji pierwszej części projektu uczniowie zapoznali się  
 z opowiadaniem „Kicia Kocia i straszna burza”, poznali główną bohaterkę 

utworu, jej przyjaciół oraz przygodę, która ich spotkała. Wspólne zajęcia były 
okazją do rozbudzania zainteresowań przyrodniczych, bogacenia słownictwa 
dotyczącego zjawisk atmosferycznych oraz poznania i przestrzegania zasad 
postępowania w czasie burzy. Urozmaiceniem zajęć był eksperyment  

 z wykorzystaniem zabawki PLUI chmurka podczas którego uczniowie 
dowiedzieli się, w jaki sposób w przyrodzie powstaje deszcz. Zabawy 
muzyczno – ruchowe ćwiczyły koncentrację, spostrzegawczość, utrwalały 
znajomości klasyfikowania i przeliczania elementów. Zdolności manualne 
uczniowie rozwijali wykonując pracę plastyczną „Burzowa chmurka” techniką 
kolażu.  

 
  Z ciekawością czekamy na kolejne listopadowe odkrywanie nowych 

wydarzeń i zapisywanie naszych kart w pamiętniku… 

 







 
 

Kicia 
Kocia  

na balu 
 







   
  W dniach 22, 28 i 29 listopada 2018 r. zrealizowaliśmy drugą część projektu „Mój 

pamiętnik”. Podopieczni wraz ze swoimi wychowawczyniami rozpoczęli od samodzielnego 
zrobienia ciasteczek z wróżbą oraz wykonania masek kotów. Wszystko to stało się 
niezbędne do zorganizowania Andrzejek. Wprowadzeniem do tematu było czytanie 

  i omawianie treści książki Anity Głowińskiej, tym razem „Kicia Kocia zakłada zespół 
muzyczny” – a my wraz z nią tworzyliśmy akompaniament, odgadywaliśmy nazwy 
instrumentów perkusyjnych oraz ćwiczyliśmy słuch. Dowiedzieliśmy się także o historii 

  i tradycji zabaw andrzejkowych.  
  
  Oto relacja z „czarnego kociego czwartku z wróżką”: uczniowie składali puzzle  
 z imionami przyszłych wybranek „Sylabowe serduszka”; rzucali monetą 1 grosz do miski 

z wodą wypowiadając zaklęcie; losowali z przyszłości – gwiazdy z nazwami zawodów; 
szukali znaków zodiaku, odczytywali przepowiednie ukryte w horoskopach, dowiedzieli się 
„Co mówi o nas astrologia ?” poznając cechy osobowości, mocne i słabe strony typowe dla 
swojej daty urodzenia; lanie wosku z zadaniem kojarzenia, wyobraźni, symboliki 
kształtów: oparte o cienie na ścianie z użyciem lampy. Poczęstunek uwieńczył zajęcia 
integracyjne – oby marzenia się spełniły…  

 
  I tak magicznie zapisujemy kolejne strony pamiętnika wymieniając się 

wspomnieniami z przedszkolnymi partnerami – bogacimy wzajemnie doświadczenia  
 i dokumentujemy wieloletnie już współdziałanie w myśl:  
 „Połączenie sił to początek. Pozostanie razem to postęp. Wspólna praca to sukces.”  
 (Henry Ford) 

 









Kicia 
Kocia 
gotuje 



Kicia Kocia gotuje 





Z wizytą  
w Teatrze  
imienia  

L. Solskiego  
w Tarnowie 



   

 
  6 grudnia 2018 roku klasy miały podwójny powód do 

radości. Pierwszy to wyjazd do tarnowskiego teatru na 
spektakl pt. „Brzydkie kaczątko”, po drugie spotkaliśmy tam 
także św. Mikołaja ! Jakby tego było mało po powrocie do 
szkoły odebraliśmy paczki od grudniowego gościa. To był 
wspaniały dzień z mocą wrażeń w energetycznym kolorze 
czerwonym. 

 







Kicia Kocia  
i zima 







   

 
  Tuż przed feriami wychowankowie wybrali się w kolejną pełną 

emocji przygodę z Kicią Kocią, tym razem tematem przewodnim 
była zima i wszystkie zabawy z nią związane. Razem 
przygotowywaliśmy się na białe aktywności dobierając 
odpowiednią odzież, sprawdzaliśmy znajomość zimowych zabaw 
pamiętając o przypomnieniu zasad bezpieczeństwa. Na koniec 
ulepiliśmy bałwana – tak, tak prawdziwego bałwana ze śniegu.  

  „Wartość nauki polega na szczęściu, które ona przynosi 
ludziom.” (Wasilij Grossman) 
 











Kicia Kocia  
„Co z tymi 
śmieciami? 



Kicia Kocia 
–  

to moje! 





   
  Dziecko nie zna różnicy między nauką a zabawą…, a więc końcem 

lutego po raz kolejny zaprosiliśmy Kicię Kocię, która opowiedziała nam 
  o zabawkach. Postanowiliśmy razem z nią w tym „klimacie”: poćwiczyć 

na balu zabawek; rozwiązać tematyczne karty pracy aktywizujące funkcje 
poznawcze; rozwijać technikę czytania; wykonać zadania matematyczne 
rozpoznając kolory, kształty, stosunki przestrzenne i wielkościowe na 
różnych rodzajach klocków; wcielić się w role klienta i sprzedawcy  

 z dokonywaniem prostych obliczeń pieniężnych, dokładnie tak samo jak 
  w prawdziwym sklepie. Na zakończenie wspólnymi siłami 

konstruowaliśmy „Zamek” z wcześniej przygotowanych rekwizytów  
 tj. obklejonych papierem kolorowym i pakunkowym pudełek, kartonów, 

puszek oraz gotowych elementów dekoracyjnych.  
 
  Puentą zajęć stały się słowa: „Zabawę trzeba traktować poważnie,  
 bo nie istnieje lepsza metoda uczenia się.” (Andre Stern)  
  
  Życzyliśmy więc wszystkim tak zabawnej nauki !!!  

 

 









KICIA KOCIA W KOSMOSIE 







   

  Tak daleko nie był nikt… 4 kwietnia 2019 r. Kicia Kocia porwała 
odważnych chłopaków w kosmiczną podróż rakietą. Na zajęciach 
integracyjnych robiliśmy doświadczenie, pracowaliśmy z kartami 
tematycznymi, tworzyliśmy makietę planet, szukaliśmy „świecących” 
kamieni, wspaniałą atrakcją była gra typu „kodowanie na dywanie” 
stymulująca funkcje poznawcze oraz motoryczne, następnie 
przygotowywaliśmy odżywczo – wzmacniający zielony koktajl, a nawet 
stworzyliśmy nowego przyjaciela „Ufoludka” m. in. kreśleniem wzorów 
flamastrami przekraczając granice wyobraźni. Ale mierzenie stroju 
kosmonauty to dopiero było wyzwanie ! 

  Tym razem przewodnikiem naszej wyprawy była myśl Thor’a 
Heyerdahl’a:  

 „Podróżuj, śnij, odkrywaj ! Granice ? Nigdy żadnej nie widziałem…” 

  Dziękujemy Kici Koci za każdą przygodę, wspólne poznawanie 
otaczającej rzeczywistości i odległego wszechświata.  

 









 
 
 
 
 

Program opracowany  
i  realizowany  

przez p. Weronikę Sachę  
i p. Ewelinę Dziekan.  

Pod patronatem Dyrekcji 
Przedszkola Publicznego nr 20. 
Szczególne podziękowania za 

współpracę dla:  
p. Ewy Kędzior, p. Ewy Kukli i 

p. Jagody Smoleń  
za wsparcie i pomoc.  



Integracyjny projekt autorski 
przygotowany   

i koordynowany przez 
p. Małgorzatę Jania,  

p. Elżbietą Troszyńską-
Pieprzycką   

z udziałem p. Justyny Małek  -   
dziękujemy p. Ewelinie Dziekan  
i Przedszkolu Publicznemu nr 2o  

w Tarnowie za zaproszenie,  
a zarazem kontynuowanie 
wieloletniej już współpracy ! 

 




