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Metoda projektów badawczych
To doświadczanie, eksperymentowanie, zadawanie pytań 

o otaczającym świecie.
Wyzwalanie  zainteresowań i motywacji do działania.

Inicjowanie samodzielnego uczenia się.

Dziecko:
1.Doświadcza wszystkimi zmysłami
2.Wiąże poznaną teorię z praktyką
3.Jest aktywne, a jego działaniom towarzyszy motywacja wewnętrzna
4.Angażuje emocje
5.Rozwija słownictwo
6.Rozwiązuje problemy
7.Kształci umiejętności potrzebne w procesie nauki czytania i pisania
8.Współpracuje z rówieśnikami
9.Wykazuje inicjatywę
10.Samodzielnie podejmuje decyzje, inicjuje działania, dokonuje ocen.



CZĘŚĆ I – WSTĘP
W miesiącu październiku 2016 r w grupie III (5 – latki) przeprowadzono 

zajęcia metodą projektów badawczych o tematyce – DRZEWO.

Dzieci postawiły pytania:

1.  Co nam dają drzewa?
2.  Jak zbudowane jest drzewo?
3. Dlaczego ludzie ścinają drzewa?

4. Dlaczego spadają z drzew liście?

5. W jaki sposób dbamy o drzewa?

6. Czy są owady, które żywią się drzewami?

7. Kto opiekuje się drzewami?

8. Czy są zwierzęta dla których drzewo jest ich mieszkaniem?

9. Jakie drzewa są w Polsce? 

10. Jakie przedmioty są wykonane z drewna w przedszkolu?

11. Jakie owoce rosną na drzewach?

12. Czy są lekarze drzew?



Stworzyliśmy mapę graficzną na temat: 

„DRZEWO” 

Dzięki badanemu obiektowi poznaliśmy nowe pojęcia: 
– kora, 

– huba,                                         

– pień, 

– konar, 

– żywica,  

– leśnik, 

– tartak,

–  rzeźbiarz, 

– dłuto

Napisaliśmy list do rodziców z prośbą o pomoc w realizacji przebiegu tego
projektu. Ogłoszony został konkurs na wykonanie pracy: „MOJE RZEWO 
GENEALOGICZNE”.



DRZEWA – codziennie widzimy je z naszych 
okien, przechodzimy obok nich nie 
zastanawiając się jak cenną rolę odgrywają w 
naszym życiu. 
Może czas się zatrzymać, popatrzeć, 
dotknąć, poobserwować. My tak zrobiliśmy i 
chcemy podzielić się z Wami naszymi 
spostrzeżeniami.



CZĘŚĆ II – ROZWINIĘCIE PROJEKTU
„DRZEWA” – CO CHCEMY O NICH WIEDZIEĆ ? 

W pierwszym dniu realizacji projektu uzgodniliśmy wspólnie co chcemy
wiedzieć na temat DRZEW. Pani Marta skrupulatnie notowała słowa 

związane z wybranym tematem.



„DRZEWO”

Poznajemy drzewa na podstawie encyklopedii, albumów, zdjęć i 
filmów.

Dzieci przyniosły do przedszkola książki, albumy, zdjęcia i encyklopedie 
na podstawie, których dowiadywaliśmy  się o budowie,rodzajach,miejscach
występowania drzew.



KĄCIK DREWNIANY W NASZEJ SALI

Od początku zaczęliśmy gromadzić przedmioty związane z naszym 
tematem. Z każdym dniem kolekcja systematycznie się powiększała. 
Przynosiliśmy zbiory nasze, rodziców, babć i dziadków, znajomych itp.
Bawimy się zabawkami, oglądamy, obserwujemy.





DRZEWA W POLSCE  – PREZENTACJA AUDIOWIZUALNA

Pani Marta zaprezentowała film o drzewach liściastych i iglastych oraz 
ich roli w przyrodzie. Wiemy już po czym je rozpoznać. Porównywaliśmy 
środowiska występowania drzew: las, park, ogrody. Poznaliśmy  
mieszkańców drzew: korniki,ptaki (dzięcioła lekarza drzew), owady. 



UCZYMY SIĘ NAZW CZĘŚCI DRZEW PO ANGIELSKU



NIESPODZIANKA – WITAMY GOŚCI Z LASU.

W naszej sali pojawiły się prawdziwe drzewa. Są na razie  malutkie jak 
dzieci. Jedno z nich przyniósł Michał – wyhodował drzewko od nasionka. 
Nadaliśmy drzewom imiona: to od Michała to Michałek jest dębem, 
Marcelinka to jodełka, a Jacuś to drugi dąb. Dbamy o drzewa, podlewamy
je i obserwujemy. Wiemy, że każde drzewo ma korzeń, pień, konary, 
gałęzie i liście – tzw. koronę.



Drzewa możemy rozpoznać po kolorze kory i liściach.
Wiek drzewa można sprawdzić, licząc jego słoje, znajdujące się w pniu.



 POZNAJEMY DRZEWA I ICH OWOCE

Drzewa są liściaste (te z liśćmi) i iglaste (te z igłami). Próbujemy 
dopasować drzewo do jego liści i owoców. Jak widać nie jest to takie 
trudne :)



Na zajęciach gimnastycznych ćwiczyliśmy z owocami drzew - szyszkami i 
liśćmi. 



CO NAM DAJĄ DRZEWA? – CZYLI DLACZEGO SĄ NAM POTRZEBNE W ŻYCIU?

                                                  TLEN:                 

SCHRONIENIE:   

DREWNO:                                 JEDZENIE:



CHROŃMY DRZEWA PRZED GRZYBAMI I SZKODNIKAMI 

                         

                              Borys obserwuje hubę – częstego pasożyta drzew.
                              Kuba chciałby z huby zrobić dekorację w domu.

                                                             Kuba z Antkiem szukają 
                                                             innych szkodników drzew tj.
                                                             korniki. 
                                                             

                                                             



DRZEWO SMUTNE I WESOŁE? - CZYLI JAK DBAMY O PRZYRODĘ

Zastanawialiśmy się w jaki sposób dbamy 
o drzewa?
Dobieraliśmy obrazki, które pasowały do 
drzewa smutnego i wesołego.
Drzewa są smutne gdy:

1. Łamiemy gałęzie
2. Zanieczyszczamy je spalinami
3. Niszczymy korę
4. Palimy ogniska w lesie
5. Ścinamy drzewa 

    bez pozwolenia
 



Drzewo jest wesołe gdy:
1. Nie łamiemy gałęzi
2. Nie niszczymy kory drzew
2. Zbieramy makulaturę
3. Nie zostawiamy śmieci w lesie
4. Nie palimy ognisk w lesie
5. Na Boże Narodzenie ubieramy sztuczne choinki lub żywe drzewka 

w doniczkach, tak aby można je było potem wsadzić do ziemi



Zbieramy makulaturę w przedszkolu i w sali  (jeśli jakaś praca plastyczna nam nie 
wychodzi, to w niebieskim pojemniku się gromadzi)



 INWENTARYZACJA W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

To już postanowione – policzymy drzewa w ogrodzie przedszkolnym i 
będziemy sprawdzać czy wszystkie zdrowo rosną. Każde drzewo 
zaznaczamy na kartce kreską. Wiemy już, że drzewa są liściaste        
(te z liśćmi) i iglaste (te z igłami). Oglądaliśmy korę różnych drzew, 
najłatwiej rozpoznajemy brzozę i wiemy że ma jasny kolor.



Próbowaliśmy odrysować korę drzew – musicie uwierzyć nie jest to łatwe :) 



„MATEMATYCZNE DRZEWO”

Dzisiaj segregowaliśmy liście drzewa  wg kodu matematycznego. Droga od 
pnia prowadziła odpowiednim kolorem, wielkościom i kształtem liścia do 
odpowiedniej gałęzi. 



 
Uf! Udało się, wszyscy znakomicie sobie poradziliśmy.



RUCH I ZABAWA 

Dzisiaj spróbowaliśmy zamieniać się w drzewa. Na sygnał muzyczny każdy
sam lub z kolegami był drzewem. Popatrzcie oto nowe gatunki drzew :)



DRZEWO W MALARSTWIE

Drzewa dla wielu malarzy były inspiracją do tworzenia dzieł. My 
oglądaliśmy reprodukcje przedstawiające drzewo w czterech porach roku. 
Jesień - „Park” Alfreda Sisleya, zimę - „Pejzaż zimowy” Barenda 
Cornelisa Kokkoeka, wiosnę - „Kwitnąca jabłoń” Ferdinand Hodlera
  



Tak spodobały nam się te obrazy, że spróbowaliśmy ułożyć je z kawałków
puzzli. Nie było to dla nas łatwe, ale jak widać każdy z nas bardzo 
chciał wykonać to zadanie jak najlepiej :)





DRZEWO I DREWNO – CZYLI NASZE ZABAWY PLASTYCZNE







DRZEWO W LITERATURZE CZYLI UDAJEMY SIĘ DO BIBLIOTEKI

W bibliotece poszukiwaliśmy bajek i książek o drzewach. Pani powiedziała 
nam w jaki sposób należy korzystać z regałów. 

Oglądamy książki, słuchamy bajek, którymi bohaterami są drzewa. 



Po wysłuchaniu ciekawych wiadomości o drzewach na koniec zajęć 
wykonaliśmy żółwia z łupiny orzecha.



 POZNAJEMY ZAWODY ZWIĄZANE Z DRZEWAMI I DREWNEM

LEŚNIK  - służba leśna – osoba odpowiedzialna za ład i porządek  na 
terenie lasów państwowych 

Antek ogląda prace wykonywane przez służby leśne.



STOLARZ – rzemieślnik wykonujący z drewna meble i przedmioty 
codziennego użytku
  
                                    Dla nas takimi przedmiotami są np.
                                    nawo wykonane sprzęty do ogródka        
                                    przedszkolnego.



RZEŹBIARZ – osoba zajmująca się rzeźbiarstwem. 

                             Maja ma potrzebne narzędzia rzeźbiarskie tj.  
                             dłuta. Na początek jednak zamiast rzeźbić, woli
                             pooglądać rzeźbę.             

                           

          
                                
              A oto zgromadzone przez nas rzeźby w kąciku drewnianym  :)



POZNAJEMY ZAWÓD STOLARZA  – CZYLI ...
JAK PRÓBOWALIŚMY BAWIĆ SIĘ DREWNEM

Deski, gwoździe, wkrętaki, piła, młotek itp. to narzędzia potrzebne 
stolarzowi. Sprawdzamy czy posługiwanie się nimi jest łatwe i czy my też
możemy wyczarować coś z drewna.





DZIEWCZYNKI NA RÓWNI Z CHŁOPCAMI PORADZIŁY SOBIE Z WBIJANIEM GWOŹDZI



SZKOŁA MAJSTERKOWANIA 

Panie ze szkoły majsterkowania Makita pokazały nam drewniane zabawki wykonane przez dzieci  



My też chcieliśmy coś zrobić z drewna …......

I ZROBILIŚMY 



 NASZE WSPÓLNE DZIEŁO – WESOŁĄ MINKE



W POSZUKIWANIU WYROBÓW Z DREWNA – 
WYCIECZKA DO SKLEPU MEBLOWEGO





MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DRZEWA

Z okazji święta drzewa postanowiliśmy znaleźć dom dla Jacusia Dęba, 
Marcelinki Jodełki i Michałka Dęba. Michał zabrał dęba Michałka do 
domu i wsadzi go z rodzicami jak jeszcze troszkę podrośnie. Marcelinkę i 
Jacusia uroczyście wsadziliśmy na łąkach Mogilskich. Ciężko się 
rozstawać, ale tu będzie im lepiej niż w naszej sali.



JAK POWINNIŚMY DBAĆ O DRZEWA I ŚRODOWISKO
 CZYLI NASZE POUCZAJĄCE PRZEDSTAWIENIE

Dla rodziców, pań i naszych kolegów przygotowaliśmy przedstawienie pt. „Przygody
leśnego Skrzata”. Mamy nadzieję, że choć troszkę zapadnie w Waszą pamięć i 
przy okazji wycieczek i przygód pojawi się wspomnienie leśnego Skrzata :)



A to leśna orkiestra – czy nas poznajecie?



DRZEWA GENEALOGICZNE – CZYLI JAK BAWILIŚMY SIĘ W
POSZUKIWACZY NASZEJ RODZINY.

Dowiedzieliśmy się, że drzewo to nie tylko określenie rośliny. Można tak nazywać np. 
potomków wybranych osób - wówczas jest to drzewo genealogiczne.
Na początku naszego projektu pani Marta ogłosiła  konkurs na wykonanie w domu pracy 
plastycznej płaskiej lub przestrzennej „DRZEWO GENEALOGICZNE MOJEJ RODZINY”. 
Wielkość, materiały, technika wykonania miały być wg pomysłu autorów prac. W konkursie 
wzięło udział 17 przedszkolaków i ich rodziny. Prace były bardzo oryginalne i pomogły 
dzieciom poznać członków swoich rodzin.  

 

            Drzewa genealogiczne: Myrosławy, Antka, Michała i Martynki Z. 



Drzewa genealogiczne Gabrysi, Julii, Martynki G. i Filipa.



 Pozostałe prace prezentowały się na wystawie, mogły obejrzeć je dzieci z innych grup. 



 CZĘŚĆ III – ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

WYSTAWA PRAC DZIECI

                                                         



„DRZEWA, DRZEWKA – DREWNIANE CUDEŃKA”

PREZENTACJA WIEDZY, DZIEŁ SZTUKI, NARZĘDZI I INNYCH PRZEDMIOTÓW 
ZWIĄZANYCH Z DRZEWAMI I DREWNEM DLA NASZYCH KOLEŻANEK I KOLEGÓW.





ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA WYKONANIE RODZINNEGO
 „DRZEWA GENEALOGICZNEGO”

                                                                             PRACA KONKURSOWA
                                                                                   MYROSŁAWY

PANI DYREKTOR OGLĄDA
PRACE DZIECI.

KAŻDE Z 17 DRZEW GENEALOGICZNYCH ZGŁOSZONYCH DO KONKURSU WYKONANE ZOSTŁY INNĄ TECHNIKĄ 
PLASTYCZNĄ. JAK ZWYKLE POMYSŁOWOŚĆ WYKONANIA PRAC PRZESZŁA NAJŚMIELSZE WYOBRAŻENIA. 



FILIP, MIKOŁAJ, MICHAŁ I ANTEK JUŻ ODEBRALI SWOJE NAGRODY :)


