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W roku szkolnym 2021/22 w Gminnym Przedszkolu w Jastrzębcu realizowany będzie projekt 

edukacyjny  pt. ,,Oto Hałabała, zna go Polska cała”.  

Projekt oparty jest na podstawie książki autorstwa Lucyny Krzemienieckiej pt. ,,Z przygód Krasnala 

Hałabały”, która napisana jest rymującym się tekstem. Pierwsze wydanie miało miejsce w 1936r. Autorka 

opowieści Lucyna Krzemieniecka, to polska pisarka żydowskiego pochodzenia, poetka została laureatką 

Nagrody Literackiej miasta stołecznego Warszawy, za twórczość dla dzieci. Krzemieniecka tworzyła 

przede wszystkim utwory dla dzieci. Współpracowała z czasopismami wydawanymi dla dzieci i młodzieży 

„Świerszczykiem”, „Płomykiem”, „Płomyczkiem”, „Iskierkami”, Teatrem „Baj” i Polskim Radiem, 

prezentując tam bogatą twórczość literacką dla dzieci. 

Projekt edukacyjny „Oto Hałabała, zna go Polska cała” będzie realizowany w naszym przedszkolu   

z dwóch ważnych powodów. Po pierwsze pragniemy wprowadzić dzieci  w świat marzeń i fantazji, 

rozbudzić ich ciekawość otaczającym światem przyrody. Głównym bohaterem jest nietypowy mieszkaniec 

sosnowej dziupli, tytułowy krasnal Hałabała. Książka  składa się kilka rymowanych opowiadań o leśnych 

przygodach krasnala i żyjących tam zwierząt. Dzięki nim dzieci mogą poznać  

i rozbudzić w sobie zainteresowanie leśną fauna i florą. Nasze przedszkole mieści się na wsi w otoczeniu 

przyrody. Przedszkolaki mają możliwość przenieść się w świat bliski tytułowej postaci. Krasnal będzie 

towarzyszyć dzieciom przez cały rok przedszkolny w codziennych sytuacjach.                                         Drugim 

ważnym celem realizacji programu jest zainteresowanie dzieci literaturą dziecięcą. 

Od wielu lat głównym celem pracy w przedszkolu jest propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i 

ich rodzin. W salach przedszkolnych znajdują się kąciki czytelnicze, systematycznie wzbogacane w nowe 

pozycje wydawnicze dla dzieci. 

Niech Krasnal stanie się przyjacielem dzieci! 

  

Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową  

i kierunkami polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2021/2022 

 

CELE OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO 

„ Oto Hałabała, zna go Polska cała” 

CELE: 

• budzenie zaciekawienia otaczającym światem, 

• rozwijanie zdolności poznawczych, 

• poznawanie rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, 

odkrywanie, 

• wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, 

• wyrabianie właściwego stosunku do otaczającej przyrody, 

• właściwe reagowanie na cierpienie ludzi i zwierząt, 

• dostrzeganie zależności pomiędzy stanem naturalnego środowiska a zdrowiem człowieka, 

• wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych, 

• kształtowanie pozytywnych cech charakteru, takich jak: chęć niesienia pomocy potrzebującym, 

oszczędność, gospodarność, empatia, 

• rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez dokonywanie odpowiednich wyborów, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awierszczyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82omyczek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Radio


• kształtowanie umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów przyrodniczych. 

Cele operacyjne: 

• dziecko poznaje określony utwór literacki, zapamiętuje imię i nazwisko autorów, główną postać, 

potrafi ją opisać, scharakteryzować, 

•  dowiaduje się o najstarszym w Europie czasopiśmie dla dzieci „Świerszczyk”, 

•  potrafi odtwarzać i samodzielnie tworzyć, 

•  bogaci słownictwo o wyrazy, które wyszły już z użycia, rozumie ich znaczenie, 

• wypowiada się pełnymi zdaniami, 

• nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi: przyjaźń, 

radość, życzliwość, empatia, 

• dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość 

i troskę, 

• dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego, 

• nazywa pory roku, potrafi opisać  charakterystyczne cechy, 

• potrafi dostrzec piękno przyrody. 

 

Zadania  projektu ,,Oto Hałabała, zna go Polska cała” 

będą realizowane od września 2021 do czerwca 2022. 

 

Relacje z podejmowanych działań projektowych będą umieszczane 

na grupie projektowej na portalu społecznościowym Facebooku  

„Oto Hałabała, zna go Polska cała – Projekt Edukacyjny”, na grupie przedszkola  

na FB oraz w przedszkolnym systemie INSO w zakładce komunikacja z rodzicami. 
 

HARMONOGRAM ZADAŃ PROJEKTOWYCH 

,,OTO HAŁABAŁA, ZNA GO POLSKA CAŁA” 

Wrzesień 

Zad. nr 1 

Zapoznanie z bohaterem książki pt. ,,Z przygód Krasnala Hałabały” -  Krasnalem Hałabałą 

oraz autorką książki Lucyną  Krzemieniecką- utworzenie kącika Krasnala Hałabały. 

Zad. nr 2 

Nauka  piosenki projektowej pt. ,,Krasnal Hałabała”.  

Październik 

Zad. nr 1 

„Świerszczyk” – najstarsze czasopismo dla dzieci w Europie, poznanie jego historii, 

ponieważ z nim współpracowała Lucyna Krzemieniecka- autorka bajki o Krasnalu. 



Zad. nr 2 

„Jak wiewiórka i jeż, zwierzęta, które lubimy, przygotowują się do zimy”. Poznanie trybu 

życia jeża i wiewiórki – wykorzystanie nowych technologii TIK. Wykonanie prac 

plastycznych. 

Listopad 

Zad. nr 1 

Co to znaczy „Wybierać się jak sójka za morze”?  Opowiedzenie dzieciom co przytrafiło się 

Krasnalowi. Poznanie ptaków żyjących w Polsce - sójka. 

Zad. nr 2 

„Bo zwyczaj taki ptaki mają, że do ciepłych krajów na zimę wyruszają”– opowieść ruchowa. 

Zapoznanie z  opowiadaniem pt. ,,O gościach co nie przyszli na ucztę” . Omówienie ptasich 

zwyczajów. 

Grudzień 

Zad. nr 1 

Co to znaczy „szczęście” –  wypowiedzi dzieci na forum grupy. Zaprezentowanie 

opowiadania pt. „Jak krasnal na wesele do baby Saby szedł i o bukiecie szczęścia”. 

Zad. nr 2 

„Jemioła i Jemiołuszka”- film edukacyjny – poznanie ptaka żyjącego w Polsce – jemiołuszki. 

Spacer w poszukiwaniu jemioły. Oglądanie i omówienie wyglądu jemioły. Nawiązanie do 

grudniowych zwyczajów ludowych. 

Styczeń 

Zad. nr 1 

„Jedne zwierzęta w nocy spać lubią, inne zwierzęta wtedy polują”. 

Opracowanie tematu z wykorzystaniem opowiadania „Jak się krasnal z borsukiem , na spacer 

wybierali” – inscenizacja. Pogadanka na temat obejrzanej inscenizacji. 

Luty 

Zad. nr 1 

„Może Wam się uda, zrobić takie cuda, by zawisła na krzaczku, budka dla szpaczków”. 

Zaproszenie rodziców do współpracy w celu wykonania budek dla szpaków. Zapoznanie 

dzieci z informacjami na temat ptaków żyjących w Polsce- szpaki. 

Zad. nr 2 

Organizacja  balu karnawałowego pod hasłem  „Przyjaciele Hałabały”. 

Marzec 



Zad. nr 1 

„Ej wiosenko, nie bądź taka, przybądź do mnie nieboraka”. 

Spacer po okolicy, parku szukanie wiosny-  poznanie jej zwiastunów. Film edukacyjny, quiz 

przyrodniczy. 

Zad. nr 2 

Zakodowany świat Krasnala Hałabały –  zadania na kodowanie. 

Kwiecień 

Zad. nr 1 

„O wiośnie w lesie i o wiewiórki ważnym interesie” – inscenizacja. 

Zad. nr 2 

„Patrzy, słońce nad polaną w złocistej opończy. Sypie promieni całe wiązki na młodziuchne 

liście i gałązki” 

,,Wiosenne krajobrazy” – wykonanie albumu ze zdjęciami z wiosennego spaceru. 

Maj 

Zad. nr 1 

„Ogródek przyjemny taki, a wokoło rosną maki” 

Zapoznanie dzieci z kwiatami rosnącymi na polskich łąkach - mak. Wykonanie prac 

plastycznych dowolną techniką. 

Czerwiec 

Zad. nr 1 

„O słowiku, o gniewie i o kalinowym śpiewie” 

Poznanie przez  dzieci ptaków żyjących w Polsce -  słowik. Słuchanie jego śpiewu, nauka 

tańca walczyka do melodii piosenki ludowej ,,Tam koło młyna.” 

Zad. nr 2 

Opracowanie albumu  ,,Rok z Krasnalem Hałabałą”. 

Sesja fotograficzna ,,Przedszkolaki i Krasnal Hałabała” 

 

 


