


Metoda projektów badawczych  

  Dzieci zdobywają wiedzę o otaczającym świecie i nabywają umiejętności 
poprzez doświadczanie, eksperymentowanie, obserwowanie.  

  Rozpoczynając projekt dzieci zadają pytania na interesujący je temat, a 
następnie  starają się na nie uzyskać jak najwięcej odpowiedzi. Metoda ta zachęca 
dzieci do samodzielnego zdobywania wiedzy, chęci uczenia się, poznawania 
otaczającego ich świata różnymi sposobami. 

Dzięki tej metodzie dziecko w przedszkolu: 

 poznaje nowe zagadnienia 

  rozwija słownictwo 

  angażuje emocje 

  zdobywa doświadczenie wszystkimi zmysłami 

  rozwija umiejętności potrzebne w procesie nauki czytania i pisania 

  ocenia i wyciąga wnioski 

  potrafi wiązać teorię z praktyką 

  samodzielnie planuje, decyduje, dokonuje oceny 

  potrafi współpracować z rówieśnikami 



  W październiku 2016 roku w grupie I /3 –latki/ został 
przeprowadzony cykl zajęć metodą projektów badawczych o tematyce 
„Mleko”. 

  Dzieci wspólnie z nauczycielem zastanawiały się nad pytaniem: 
Dlaczego powinniśmy spożywać produkty mleczne? 

  Stworzyliśmy wykres graficzny na temat zagadnień związanych z 
tematem „Mleko”. Dzieci postawiły  następujące pytania:  

 Skąd się bierze mleko? 

 Czy tylko krowa daje mleko? 

 Gdzie przetwarza się mleko na inne produkty? 

  Jak powstaje masło, ser? 

  Jakie mogą być produkty mleczne? 

  Jakie mogą być potrawy z wykorzystaniem mleka?             

  Wspólnie z rodzicami  i innymi ekspertami w tej dziedzinie 
zajęliśmy się przygotowaniami i realizacją projektu. 

 



 

„Skąd się bierze mleko?„ 

 



Dzieci dowiedziały się z prezentacji multimedialnej, 

 skąd się bierze mleko i jak jest przetwarzane. 



Po przyjeździe przywitały nas domowe zwierzątka mieszkające w gospodarstwie: kotki, piesek. 



Pani gospodyni pokazała nam jak się doi krowę. Poznaliśmy też innych  
mieszkańców gospodarstwa. 



Widać jakie pyszne i zdrowe jest mleczko!! Wiedzą o tym także zwierzęta. 

No daj troszkę! 



Bardzo nam smakowało!!! Jest pyszne i zdrowe!!!  

Wypiliśmy całe szklaneczki 

zajadając pyszne drożdżóweczki. 



„Jak powstaje ser i masło?” 
Pani gospodyni pokazała nam jak zrobić śmietanę, z której powstaje masło.  

Poznaliśmy również tajniki produkcji sera. 

Tak się zbiera śmietanę. 



A to już słoik śmietany, który zabieramy  

do przedszkola. Zrobimy z niej masło. 

Jak się robi serek? Gotuje się mleko. 



Odcedzamy serek wlewając go na czystą 
gazę. To bardzo pracowite zajęcie. 

Wszyscy chcieli pomóc. 



To koniec.  
Wlewamy resztę i ……. 
 

Co powstało po odcedzeniu? 



Wszyscy się nim zajadaliśmy. W końcu sami go zrobiliśmy.  

Pyszny serek!!! 



Po powrocie do przedszkola czekały na nas inne zadania. 

„Jakie mogą być produkty mleczne?” 

Postanowiliśmy sami zrobić pyszne i zdrowe koktajle  

oraz ubić masło z naszej śmietanki. 



Zgromadziliśmy potrzebne produkty i sprzęty. Zabraliśmy się do pracy. 

Z pomocą rodziców ubijaliśmy masło w maselnicy. 



Kolejne kroki to, pokrojenie owoców i dodanie jogurtu. 

  

Koktajle wymieszaliśmy blenderem i mikserem. 



Mnnniammmm!!! 

A jakie pyszne nam wyszło masełko!! 

Sami posmarowaliśmy chlebuś!! 



Palce lizać!!! 



„Czy tylko krowa daje mleko?” 

Spróbowaliśmy też innych serków. Wiemy, że może być serek kozi i owczy. 

Jednogłośnie stwierdzone: Mleko jest pyszne!!  

Postanowiliśmy zrobić fantastyczne krówki, żeby o tym nie zapamnieć  



Panie kucharki dbają o nasze zdrowie. 

 Gotują nam smaczne budynie. Oczywiście z mleka. 



„Jakie mogą być potrawy z  wykorzystaniem 
mleka?” 

 Dzieci wraz z rodzicami wzięły udział w konkursie grupowym: 

„Potrawa z wykorzystaniem mleka”. 

Po degustacji okazało się, że wszystko było pyszne. Do potraw 
zostały dołączone przepisy, z których stworzyliśmy książkę 

kucharską. 

 

 

 



Wszystko  czego dowiedzieliśmy się podczas projektu,  

i co wykonaliśmy, pokazaliśmy gościom zaproszonym na prezentację. 



Była więc pani dyrektor, która oceniła naszą prace i wręczyła nagrody. 



Zaprosiliśmy naszych kolegów z innych grup. Oczywiście z paniami.  

Wszyscy kosztowali i chwalili naszą pracę.  



Niektórzy prosili o dokładkę. Widać, że smakowało. 

     Główną myślą naszego projektu, było poszerzenie wiedzy przedszkolaków 

na temat mleka i produktów mlecznych.  Cel został osiągnięty.  Wszyscy 

zdobyli dużo wiadomości w zakresie pochodzenia mleka, jego obróbki  i 

wyrobów mlecznych. Dzieci dowiedziały się, jak ważne jest spożywanie tego 

napoju oraz jego produktów.  

    Cieszymy się, również że swoją wiedzę przekazaliśmy kolegom z innych 

grup, a naszymi wyrobami zachęciliśmy  do spożywania mleka. 
    Wszystkie przepisy, opisy wykonane przez rodziców i dzieci zostały dołączone 
do projektu. 


