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I etap projektu – rozpoczęcie projektu 

1. Wybór tematu 

    Temat wyłonił się z rozmów z dziećmi podczas 
ubierania lalek w zimowe ubranka. Zapytałam dzieci 
czy chciałyby się dowiedzieć w jaki sposób powstają 
ubrania, zarówno te dla lalek, jak i dla ludzi. Dzieci 
zaciekawiły się tematem, więc uznałam, że „Ubrania”  
będą ciekawym pomysłem na zajęcia. Napisany  został 
list do rodziców prośbą o zaangażowanie się  w projekt  
miedzy innymi poprzez zgromadzanie akcesoriów 
związanych z  krawiectwem, modą oraz pomoc 
rodziców jako ekspertów.   

 



2. Cele projektu 

• Rozwijanie umiejętności wyciągania logicznych 
wniosków 

• Zapoznanie z maszynami i narzędziami potrzebnymi    
do szycia ubrań            

• Wzbogacenie słownictwa dzieci o wyrażenia związane               
z pracą krawcowej 

• Zapoznanie z etapami powstawania ubrań 

• Zapoznanie ze sposobem wytwarzania lnu 

• Rozwijanie kreatywności i pomysłowości dzieci 

• Poznanie różnic pomiędzy współczesnym strojem 
uroczystym a strojem ludowym 

 



3. Przewidywane osiągnięcia dziecka: 
 
• zna etapy powstawania ubrań i potrafi je nazwać 

• wie, kto szyje ubrania 

• wie, jak powstaje tkanina 

• tworzy pracę  wg własnej inwencji 

• rozumie i stosuje pojęcia związane z pracą krawcowej 

• dostrzega różnicę pomiędzy współczesnym strojem 
uroczystym a strojem ludowym 

• zna zastosowanie mikroskopu 

• wie, na czym polega  moda 

 



4. Opracowanie siatki tematycznej dotyczącego tematu  
     Wspólnie z dziećmi opracowałam siatkę tematyczną dotyczącą 

aktualnego zasobu  wiedzy dzieci. Dzieci bardzo się 
zaangażowały w tworzenie siatki. Opowiadały m.in. jak to ich 
mamy oraz babcie mają w domu maszyny do szycia i jakich 
przyborów używają. Poszukiwaliśmy innych  określeń  ubrań: 
kostiumy (Michał), stroje (Emilka), ubiór, odzież (nauczyciel) 

 

 



5. Formułowanie listy pytań 
 
   Stawiałam dzieciom pytania związane  z pogłębieniem ich 

postawy badawczej i umiejętności dostrzegania problemu: Czego 
chcielibyście dowiedzieć się na temat ubrań? O co chcielibyście 
zapytać...?  W taki sposób powstała lista pytań,  na które  

postanowiliśmy znaleźć odpowiedzi.  



II etap projektu – aktywność badacza 

   Na początku poszukiwań odpowiedzi na nasze pytania 

postanowiliśmy udać się do zakładu krawieckiego  poznać             
tajniki   pracy krawcowej. 



Krawcowa pokazała nam kolejne etapy powstawania ubrań. 
Mieliśmy możliwość zobaczyć jak szyje się na maszynie. Dostaliśmy 

guziki do naszej kolekcji guzików. 



Rozpoznawaliśmy po dotyku przedmioty potrzebne do uszycia 
ubrań (naparstek, zamek błyskawiczny, nici, nożyczki, tkaniny, 

mydełko krawieckie itp.) 



Dzięki zaangażowaniu rodziców, którzy udostępnili nam do zabawy 
różne akcesoria krawcowej stworzyliśmy wspólnie w sali mały                      

kącik krawiecki. 



Kącik krawiecki cieszył się ogromnym zainteresowaniem zarówno 
wśród dziewczynek , jaki i chłopców. 



Szyliśmy, cięliśmy tkaniny, przyklejaliśmy guziki, rysowaliśmy 
mydełkiem po tkaninie.  



Szukaliśmy różnic i podobieństw pomiędzy maszyną do szycia 
sprzed kilkudziesięciu lat a maszyną współczesną.  



Podsumowaniem naszych wiadomości o pracy krawcowej były 
prace graficzne. 





Szukaliśmy odpowiedzi na pytanie: Z czego zrobione są ubrania? 



Co to może być? 



                                                       To jest wełna. 



Z czego zrobiony jest miś? 



Odpowiedzi na nasze pytanie udzieliła nam mama Mai.  
Opowiedziała, iż misia zrobiła z włóczki na szydełku. Odwiedziła nas 

w przedszkolu pokazując nam, jak robi się ubrania na drutach.  



Nasz gość zrobił na drutach piękne ubranka dla naszych lalek. 



Co to jest len? Na to pytanie znaleźliśmy odpowiedź w bajce                   
M. Konopnickiej . Sprawdzaliśmy pod mikroskopem z czego składa 

się tkanina lniana. 



Jak prawdziwi artyści malowaliśmy pisakami do tkanin  na 
serwetkach lnianych. 





Jedna nitka też może być podstawą fajnej zabawy. 



Oto pomysł chłopców na zabawę w czasie zabaw  dowolnych  - 
SKLEP Z GUZIKAMI I MATERIAŁAMI 



Doskonaliliśmy umiejętność zapinania i rozpinania guzików. 



Jak wyglądały ubrania dawniej? Dowiedzieliśmy się tego oglądając 
prezentację multimedialną .  Porównywaliśmy stroje z różnych epok                    

z ubraniami współczesnymi. Wiemy, co to jest projektor. 



Wyjaśniliśmy  znaczenie pojęcia MODA. 



Oglądaliśmy  katalogi z modą współczesną, a następnie wycinaliśmy  
ubrania tworząc własne kolekcje. 



 
Poznaliśmy różnicę pomiędzy współczesnym strojem uroczystym     

a strojem ludowym. 

 



Bawiliśmy  się w projektantów. 





Liczyliśmy i klasyfikowaliśmy. 



Na koniec tworzyliśmy piękne kompozycje z  guzików. 



III etap projektu – zakończenie projektu 

• Podsumowując projekt zrobiliśmy wystawę naszych 
prac pt, „KOLEKCJA WIOSNA – LATO 2016”, którą mogli 
oglądać koledzy z innych grup i rodzice. 

 





• Zorganizowaliśmy wystawę serwetek, które 
wykonaliśmy. Serwetki to prezent dla rodziców.  
Zrobiliśmy także i wręczyliśmy serwetkę pani dyrektor. 



• Wzbogaciliśmy nasz kącik plastyczny o ciekawe tkaniny, 
wełnę i guziki. 

• Nasze laki zyskały ciepłe ubranka zimowe. 

• Nasze osiągnięcia możecie zobaczyć na stronie 
internetowej przedszkola w zakładce Projekty.                

                                                                                Zapraszamy 

    Podczas projektu dzieci prowadziły 
obserwacje i  badania, same mogły być 
ekspertami. Były pozytywnie nastawione na 
nowe działania. Uczyły się współpracować               
w grupie. Poznały dużo nowych pojęć. 

 


