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Dzieci z grupy II (3-4 latki) w miesiącu
grudniu, wraz z nauczycielem Magdaleną
Grzywnowicz, eksperymentowały i badały
wodę w każdej postaci.

Wspólnie zastanowiliśmy nad pytaniami,
na które będziemy szukad odpowiedzi.

W trakcie kolejnych doświadczeo pojawiały
się kolejne dylematy do rozwiązania.

Oto efekty naszych poszukiwao.
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 pytao 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 – Woda

• Pytania dzieci odnośnie wody.

• Wyłonienie najciekawszych pytao:

-Czy w chmurach jest woda?

-Jak tworzą się fale?

-Czy lód jest smaczny?

• Planowanie pracy poprzez ustalenie miejsc
gdzie można znaleźd wodę.



Etap II
Aktywnośd badawcza

Chmura



• „Kapanie”- opowieśd nauczyciela przy
wykorzystaniu różnych środków wizualnych
oraz odgłosów deszczu. Wykorzystanie
fragmentu wiersza E. M. Skorek

• Skąd się bierze deszcz?

• Jakie mogą byd chmury?

-układanie słownika

• Oglądanie różnych rodzajów chmur i
ustalanie, które mogą przynosid opady.



Jakie mogą byd chmury?

• Odpowiedzi dzieci:

- puszyste, miękkie, ciemne, jasne, deszczowe,
mokre, chmurkowe, białe, czarne, śniegowe,
duże, małe, zimne, lekkie



• „Kałuże”- zabawa ruchowa z wykorzystaniem
gazet. Dzieci skaczą po kałużach (gazetach) do
muzyki

• „Pada deszcz”- wydobywanie dźwięku wiatru i
odgłosów padającego deszczu z kartek papieru



• „Małe i duże krople”- zabawa matematyczna.
Układanie sylwet kropel deszczu od
najmniejszej do największej.



• „Chmury na niebie”- zabawa oddechowa.
Przedmuchiwanie kawałków waty.

- dmuchanie na watę kartką papieru

- dmuchanie ustami



• „Dokąd idziesz chmurko?”- zabawa ruchowa
do muzyki. Dzieci trzymają watkę w ręce i do
muzyki chodzą z nią. Kładą sobie na różne
części ciała, dmuchają, głaszczą po swojej
twarzy.



• „Obieg wody w przyrodzie”- dzieci same
próbują wymyśled jak to się dzieje, że woda
dostaje się do chmur. Do dyspozycji dzieci są
trzy sylwety: kałuża, słooce i chmura.



• „Chmura”- wycinanie swojego kształtu
chmury. Malowanie na chmurze metodą
mokre w mokrym.

Przygotowanie kartki do malowania
odbywało się samodzielnie.





• „Spadające krople”- zabawa ruchowa. Dzieci
mają napompowane woreczki foliowe. Do
muzyki podrzucają woreczkami.



• „Czy woda potrafi się unieśd?”-
doświadczenie. Wykorzystanie czajnika
elektrycznego. Obserwowanie unoszącej się
pary. Obserwowanie skraplania wody
przystawiając spodeczek nad czajnik
(nauczyciel).



• „Dmuchanie baniek mydlanych”- przy
pomocy różnorodnych „maszyn” do
wytwarzania baniek dzieci próbowały stworzyd
największą banieczkę





Woda do picia, do 
mycia….

i co jeszcze?



• „Jaka jest woda?”- picie wody, smakowanie,
wąchanie, oglądanie, dotykanie. Używając
wszystkich zmysłów dzieci opisują i
charakteryzują wodę.



• „Co pływa, co tonie?”- doświadczenie.

Dzieci w grupach przeprowadzają
eksperyment. Każda grupa otrzymuje karty pracy,
pojemnik z wodą, przedmioty do topienia.

Dzieci po kolei wrzucają przedmioty do wody,
obserwują i zapisują na kracie pracy przez
zaznaczeniem przy obrazku „+” pływa, „-” tonie.

Po eksperymencie wspólne omówienie
wyników i stworzenie słoika do kącika
doświadczeo z przedmiotami, które toną i
pływają.





• „Co rozpuszcza się w wodzie?”- doświadczenie
Przedstawienie dzieciom kilku produktów: kasza, ryż,
cukier, sól, ocet, olej, mąka, pieprz mielony.

Poznanie produktów przez dotykanie, wąchanie,
smakowanie. Określanie ich cech charakterystycznych.

Praca indywidualna- eksperymentowanie. Każde
dziecko otrzymuje: szklankę przeźroczystą, łyżeczkę,
produkt do rozpuszczenia, kartę pracy ze zdjęciem
produktu, ołówek. Dzieci wsypują dany produkt do
szklanki, mieszają, obserwują czy się rozpuszcza.

Wynik obserwacji zapisują na karcie pracy za
pomocą „+”- rozpuszcza się, „-”-nie rozpuszcza się.







• Wyniki doświadczenia: „Co rozpuszcza się w
wodzie?”, dzieci omawiają pokazując swoje
karty pracy i szklaneczki. Na podstawie
wyników zostają stworzone słoiczki do kącika z
eksperymentami.





• „Czy woda zawsze nadaje się do picia?”-
wypowiedzi dzieci

• Wyjście na spacer nad zalew nowohucki-
pobranie próbek z kałuży oraz zalewu.





• Pobranie próbek wody mineralnej oraz z
kranu.

- porównywanie czystości wszystkich próbek: kałuża,
zalew, z kranu, mineralnej

- oglądnie wody pod lupą

- Wysunięcie wniosków, która woda nadaje się do picia





• „Do czego w twoim domu potrzebna jest
woda?”- praca domowa

- wykonanie wraz z rodzicami rysunków pokazujących
jak wykorzystuje się wodę w domu

- prezentacja plakatów kolegom w grupie

- wywieszenie plakatów na wystawie





• „Jak powstaje fala?”- doświadczenie

- dmuchanie suszarką na miskę z wodą

- puszczanie łódek z łupin orzecha w wodzie i
powiewanie powietrzem z suszarki



• „Kiedy pojemnik jest naprawdę pełen”-
wrzucanie monet do pełnego słoika z wodą.
Dzieci liczyły monety, po której woda się
przeleje.



• „Przenikanie kolorów”- porysowaną
flamastrem chusteczkę higieniczną moczymy
wodą i oglądamy przenikające kolory z tuszu w
pozostałą częśd chusteczki



Lód



• Jaki jest lód?- układanie słownika

Odpowiedzi dzieci:

-zimny, twardy, mokry, śliski



• „Woda w postaci lodu”- nalewanie wody do
woreczków, dotykanie woreczków i poznanie
wody poprzez dotyk. Zamrożenie woreczków
w przedszkolnej zamrażarce.





• „Woda jako lód” - poznawanie w stały stanie
skupienia

- poznawanie kostki lodu różnymi zmysłami:
smakowanie, lizanie, dotykanie, rozpuszczanie,
naciskanie

- wyciąganie wniosków odnośnie smaku, zapachu,
wyglądu, cech charakterystycznych





• „Barwienie lodu”- doświadczenie

- każde dziecko otrzymuje kostkę lodu, którą za
pomocą farby barwi

- dzieci obserwują przenikające kolory do
wnętrza kostki lodu



• „W jakiej wodzie szybciej rozpuści się lód?”-
zabawa badawcza. Obserwowanie i
porównywanie tempa rozpuszczania kostek
lodu w dwóch rodzajach wody: zimnej i
gorącej ; obserwowanie opadania
temperatury



Podsumowanie projektu

Nasze eksperymentowanie nie zakooczyło się. Nasza

grupa przez cały rok będzie poszukiwad właściwości wody .

Efektem naszej dotychczasowej pracy jest

• poszerzenie naszej wiedzy o tej substancji,

• kącik doświadczeo,



• wystawa prac,

• publikacja naszych osiągnięd w postaci tej książeczki.

Nasze osiągnięcia możecie zobaczyd na stronie
internetowej przedszkola w zakładce PROJEKTY oraz w
przedszkolnej kronice. Zapraszamy


