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Dzieci z grupy II (3-4 latki) w miesiącu maju,
wraz z nauczycielem Magdaleną Grzywnowicz,
eksperymentowały i poznawały mąkę.

Mąka była punktem wyjścia do poznania
różnych zbóż, produktów zbożowych oraz
narzędzi gospodarstwa domowego. Przedszkolaki
ważyły, lepiły, obserwowały.

Wspólnie zastanowiliśmy nad pytaniami, na
które szukaliśmy odpowiedzi.

W trakcie kolejnych doświadczeń pojawiały
się kolejne dylematy do rozwiązania.

Oto efekty naszych poszukiwań.

Zapraszamy do obejrzenia.



Co to jest projekt?
Istotą metody projektów jest samodzielna praca służąca do realizacji określonego

przedsięwzięcia (zadania lub problemu dydaktycznego i wychowawczego), w oparciu o wcześniej
przyjęte hipotezy.

Polega na doświadczaniu, eksperymentowaniu, zadawaniu pytań o otaczającym świecie,
wyzwala zainteresowania i motywację do działania. Celem jest inicjowanie samodzielnego uczenia
się.

Pracując tą metodą w przedszkolu dziecko:

 doświadcza wszystkimi zmysłami

 wiąże poznaną teorię z praktyką

 jest aktywne, a jego działaniom towarzyszy motywacja wewnętrzna

 ma poczucie sprawstwa

 angażuje emocje

 rozwija słownictwo

 rozwiązuje problemy

 kształci umiejętności potrzebne w procesie nauki czytania i pisania

 współpracuje z rówieśnikami

 wykazuje inicjatywę

 samodzielnie podejmuje decyzje, planuje, inicjuje działania,dokonuje ocen.



Etap I

Ustalenie tematu i hipotez
 Wybór tematu – Mąka

 Pytania dzieci odnośnie mąki.

 Wyłonienie najciekawszych pytań:

-Dlaczego mąka jest biała?

-Skąd się bierze mąka?

-Dlaczego chleb nie smakuje jak mąka?

 Planowanie pracy poprzez ustalenie

etapów powstawania i obróbki mąki.



Etap II

Aktywność badawcza

Ziarno
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 „Różne ziarna ”- oglądanie i porównywanie

różnych ziaren:

jęczmienia, kukurydzy, orkiszu, pszenicy







 „Jakie jest ziarno?- wypowiedzi dzieci

na temat kolorystyki, zapachu, twardości i

wyglądu zewnętrznego ziaren

 „Kolba kukurydzy, kłos”- oglądanie

ziarna w kłosie oraz w postaci kolby

kukurydzy



 „Wagi elektryczne, szalkowe, uchylne,

łazienkowe ”- zapoznanie z różnymi wagami

oraz ich przeznaczeniem



 „Czy zboże jest ciężkie?”- ważenie zboża na
różnych wagach. Ustalanie na wadze szalkowej,
która strona jest cięższa, a która lżejsza.

Problem do rozwiązania: Co zrobić, żeby było tyle
samo?

Samodzielne dochodzenie do wiedzy poprzez
ważenie i wyciąganie wniosków







Mąka
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 „Co się kryje w ziarenku?”- rozgniatanie

ziaren w moździerzu. Zapoznanie z tym

narzędziem.



 „Wyjście do sklepu i kupienie kilku

rodzajów mąki”- wyjście do pobliskiego

sklepu Leviatan. Oglądanie półek z produktami

zbożowymi i zakupienie potrzebnych towarów



 „Z którego ziarna jaka mąka?”-

dopasowywanie odpowiednich ziaren do 

mąki



 „Poznajemy bliżej mąkę”- przedszkolaki

dotykają, wąchają i poznają mąkę różnymi

zmysłami. Wyciągamy wnioski jaka jest mąka





 „Ile szklanek mąki jest w jednym 

woreczku mąki?”- eksperyment 



 „Młyn”- obejrzenie filmu i prezentacji o

mieleniu mąki w młynie. Zapoznanie z różnymi

młynami:

-młyn wodny

-młyn wiatrowy

-starodawny młynek

drewniany
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 „Mielimy ziarno na mąkę”- dzieci mielą

różne rodzaje ziaren w drewnianych

starodawnych młynkach





 Przesiewanie mąki- przesiewanie mąki

przez różne sitka





 „Rysunki w mące”- rysowanie obrazków na

stole posypanym mąką





• „Mąka ziemniaczana”- poszerzenie

wiadomości na temat mąki ziemniaczanej.

Przeprowadzenie eksperymentu uzyskania

skrobi ziemniaczanej na szkle.





 „Młyn z kubka jednorazowego”- praca

techniczna.Wycinanie i naklejanie





 „Od ziarenka do bochenka”- układanie 

historyjki obrazkowej



Produkty 

zbożowe



 „Wizyta w sklepie Awiteks”

-wymyślenie pytań do eksperta

(ekspedientki)

-wyjście do sklepu

-rozmowa z ekspedientką i zadawanie pytań

-oglądanie różnego rodzaju chleba

-zakup potrzebnych produktów







 „Z jakiej mąki ten chleb?” –

dopasowywanie różnych rodzajów chleba i

pieczywa do odpowiedniej mąki. Rozmowa na

temat wartości odżywczych produktów z

maki pełnoziarnistej





 „Poznanie smaku chleba z różnej

mąki”- poznawanie i opisywanie smaku

chleba z mąki pszennej i pełnoziarnistej



 „Bułeczki, rogaliki, chlebek”- praca

techniczna. Dzieci z masy solnej lepią wyroby

zbożowe



 Malowanie bułeczek wykonanych z 

masy solnej



 „Zwierzątka z chrupków

kukurydzianych” - sklejanie chrupków

kukurydzianych wodą i nadawanie im kształtu

zwierząt





 „Pieczenie ciasteczek”- przedszkolaki 

poznały skład ciasta oraz samodzielnie 

wykonały smaczne ciasteczka









 Przepis na nasze ciasteczka:

- 1kg mąki

- 5 żółtek

- kostka margaryny

- łyżka cukru

- łyżka proszku do pieczenia

- 5 łyżek śmietany

- łyżka cukru waniliowego

Przygotowanie:

Mąkę przesiewamy i mieszamy z proszkiem do pieczenia 
i cukrami. Dodajemy żółtka, pokrojona margarynę i 
śmietanę. Wyrabiamy ciasto. Rozwałkowujemy i 
wykrawamy ciasteczka. Ciastka wykładamy na 
wysmarowaną margaryną blachę. Pieczemy partiami 
po ok. 15 min. w temp. 180C



 „Zabawa w sklep”- przedszkolaki 

stworzyły sklep, zrobiły papierowe pieniądze 

i na zmianę kupowały i sprzedawały. W 

sklepie obowiązywał jeden pieniądz jeden 

produkt





 „Założenie hodowli pleśniaka”- dzieci 

wkładają chleb posmarowany masłem do 

słoika, zakręcają słoik i odstawiają na kilka dni



 „Pleśniak”- wyniki eksperymentu z chlebem

-oglądanie pleśni 

-wyciągnięcie wniosków o trwałości pieczywa i 

produktów zbożowych

-rozmowa na temat spożywania i 

przechowywania produktów zbożowych



Podsumowanie projektu

Poznaliśmy rodzaje etapy powstawania mąki oraz

produkty zbożowe. Smakowaliśmy, lepiliśmy, i

eksperymentowaliśmy. Nasz projekt to przede wszystkim

działalność praktyczna.

Efektami naszej dotychczasowej pracy są:

 poszerzenie naszej wiedzy na temat: zbóż, obróbki mąki,

wyrobów zbożowych, narzędzi związanych z obróbką

mąki

 wytwory plastyczne i kulinarne

 Wzbogacony kącik eksperymentów o nowe

doświadczenia



 wystawa prac,

 zaprezentowanie swoich wypieków w innych

grupach oraz rodzicom w postaci małych

paczuszek z łakociami



 publikacja naszych osiągnięć w postaci tej

książeczki.

Nasze osiągnięcia możecie zobaczyć na

stronie internetowej przedszkola w

zakładce PROJEKTY oraz w przedszkolnej

kronice.

Zapraszamy


