
Projekt edukacyjny „BOHATER TYGODNIA” 

Opis Projektu: 

Bohater Tygodnia- to projekt, którego celem nadrzędnym jest wdrażanie dzieci do życia 

społecznego. Zaletą jest nabywanie wzorowych zachowań  i dawanie przykładu poprzez 

obserwację. 

Każde dziecko może zostać Bohaterem, musi tylko nabyć ogólnie akceptowane zachowania, 

które wyróżnią go spośród innych. Dzieci mają możliwość przez cały tydzień wyróżnić się 

czymś szczególnym, u jednych będzie to np. niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują 

(drobna pomoc koleżeńska, chęć wzbogacania i urozmaicania kącików zainteresowań), u 

drugich m.in. poprawa zachowań niepożądanych (niestosowne zachowania do rówieśników, 

rodziców, nauczycieli oraz innych dzieci z przedszkola). 

Ćwiczenie to polega na poświęceniu szczególnej uwagi wybranemu dziecku z grupy. W ciągu 

tego tygodnia bohater będzie najważniejszą osobistością grupy, a za pomocą zdjęć i 

osobistych przedmiotów każdego dnia opowie coś o sobie. 

Głównym celem tego ćwiczenia jest zwrócenie przez dziecko szczególnej uwagi na 

wszystkich swoich kolegów i koleżanki oraz dostrzeżenie różnorodności grupy. 

Szczegółowymi celami są: 

- indywidualne traktowanie każdego dziecka 

- uświadomienie wszystkim dzieciom z grupy, że są ważne 

- nawiązanie pozytywnych  relacji dom-przedszkole 

- tworzenie postaw prospołecznych (ćwiczenie uczy, że należy dzielić się swoimi rzeczami, 

okazywać uczucia innym, należy być cierpliwym 

- rozwijanie komunikacji ustnej ( w ciągu tygodnia dochodzić będzie do różnych rozmów, w 

trakcie których dziecko – bohater udzielać będzie wyjaśnień a jego koledzy i koleżanki będą 

zadawać pytania) 

- motywowanie i zainteresowanie (poruszane wątki będą dotyczyć rzeczywistości, która 

otacza dziecko oraz jego autentycznych doświadczeń) 

 

Opis ćwiczenia: 

1. Wybór bohatera. W każdy piątek jedno dziecko będzie mianowane na bohatera 

nadchodzącego tygodnia. Starszak mianowany na bohatera tygodnia otrzyma odznakę, 

którą będzie można pokolorować w domu i nosić w przedszkolu przez cały  tydzień. 

2. Bohater tygodnia to przywileje jakie będzie miało wybrane dziecko m. in. Przez cały 

tydzień będzie stał pierwszy w kolejce, będzie mógł przynieść swoje ulubione 

zabawki (przedmioty), będą one stały w kąciku bohatera (dzięki temu dziecko nauczy 

się nimi dzielić z rówieśnikami) 

3. Dziecko wraz z rodzicami przygotowuje książeczkę bohatera tygodnia. W domu 

przygotuje mini książeczkę z ulubionymi zdjęciami dziecka, wpisami 

rodziców (książka ma ułatwić dziecku opowiadanie o sobie, swojej rodzinie, swoich 

zainteresowaniach itp.) 



4.  Koledzy i koleżanki będą rysować bohatera tygodnia, zwracając uwagę na jego 

indywidualne cechy charakterystyczne (kolor włosów, oczu, wzrost itp.). każde 

dziecko będzie zbierało wszystkie portrety , jakie wykona poszczególnym bohaterom, 

dzięki temu rodzice będą mogli obserwować postępy dziecka w malowaniu postaci 

ludzkiej. 

5. Wizyta w przedszkolu członka rodziny „Bohatera” – przedstawiciel rodziny ustala z 

nauczycielkami dogodny dla siebie termin, w którym może odwiedzić dzieci, aby 

przeprowadzić z nimi krótkie zajęcie bądź zabawę. Może opowiedzieć o swoim zawodzie 

(mile widziane odpowiednie przebranie lub akcesoria związane z zawodem); nauczycielki 

służą wszelką pomocą i wsparciem. 

6. Reasumując udział rodziców będzie polegał na przygotowaniu wraz z dzieckiem 

materiałów, które dziecko zabierze w poniedziałek na zajęcia, uzupełnieniu wraz z 

dzieckiem książeczki bohatera, dopisaniu komentarzy do zdjęć. 

Bohater Tygodnia przez cały tydzień korzysta z przywilejów: 

- nosi specjalną odznakę (wykonaną z pomocą rodziny); 

- stoi zawsze w pierwszej parze; 

- ma prawo siedzieć na dywanie koło nauczycielki; 

- ma prawo wyboru zabawy dla całej grupy; 

- życzy smacznego przed każdym posiłkiem; 

- cieszy się swobodą przynoszenia do przedszkola osobistych przedmiotów, które zostają 

umieszczone w Kąciku Bohatera Tygodnia; 

- przez cały tydzień jest w centrum uwagi całej grupy; 

-ma prawo zaprosić do przedszkola swoich najbliższych. 

W piątek następuje wręczenie Bohaterowi specjalnego dyplomu oraz korony, zebranie 

wszystkich przyniesionych przez niego przedmiotów, uczczenie go zbiorowym okrzykiem: 

hip, hip, hura!, wykonanie pamiątkowego zdjęcia Bohatera. 

  

 

  


