
 

 

 

SZCZOTKA 
Metoda projektów badawczych 

 

 

 
 

 

 

 



Nauczyciel: Anna Podolak 

Czas trwania projektu: 1 tydzień 

Grupa IV   5-6 latki 

 

I etap projektu – rozpoczęcie projektu 
 
1. Wybór tematu 

 

Temat wyłonił się z inicjatywy nauczyciela w związku z zaplanowanym w przedszkolu przeglądem 
stomatologicznym.  Kilka dni wcześniej napisany został list do rodziców prośbą o zaangażowanie się                      

w projekt  miedzy innymi poprzez wyszukiwanie z dziećmi ciekawych, niepowtarzalnych szczotek. 

 
2. Cele projektu  

 Zapoznanie z różnymi rodzajami szczotek 

 Poznanie wieloznaczności słowa szczotka 
 Kształtowanie nawyków dbania o zdrowie 

 Zapoznanie z zawodem stomatologa 

 Rozwijanie kreatywności  i pomysłowości dzieci 
 Kształtowanie umiejętności pracy w grupie 

 Kształtowanie umiejętności oceniania pracy kolegów i swojej. 

 
3. Przewidywane osiągnięcia dziecka: 

   - zna zastosowanie różnych szczotek 

   - wypowiada się na temat różnych zawodów m. in. stomatologa, fryzjera 
   - wie jak dbać o swoje zęby 

   - wie jak dbać o  wygląd zwierząt 



   -  wie jak dbać o czystość 

   -  wie jak działa mikroskop 

   -  rozwija swoje słownictwo 
   -  potrafi współpracować w grupie 

 

4. Swobodna rozmowa o szczotkach 

Dzieci wypowiadały się na temat szczotek i wieloznaczności słowa szczotka.  

 

 

 

 



5. Opracowanie siatki tematycznej dotyczącego aktualnego zasobu wiedzy o szczotkach 

Nauczyciel wraz z dziećmi przygotował siatkę tematyczną dotyczącą aktualnego zasobu ich wiedzy oraz listę 

pytań do projektu (dzieci wysuwały propozycje, nauczyciel zapisywał ich pomysły, pytania, kierował 
aktywnością dzieci). Powstał graficzny obraz powiązań między propozycjami i pytaniami dzieci. Dzięki tej 

obrazowi nauczyciel mógł zaplanować: jakie środki są potrzebne do znalezienia odpowiedzi na problemy 

badawcze, jakich ekspertów można zaprosić do współpracy, czy i jak włączyć rodziców do współpracy z 
grupą, w jaki sposób dzieci zaprezentują to czego się nauczyły. 

 

 

 

 

 



6. Formułowanie listy pytań 

Nauczyciel stawiał pytania związane z pogłębieniem  postawy badawczej dzieci  i umiejętności dostrzegania 

problemu: Czego chcielibyście dowiedzieć się na temat szczotek? O co chcielibyście zapytać...?  W taki                   
sposób powstała lista pytań,  na które  podczas projektu dzieci szukały odpowiedzi. 

 

 
 



II etap projektu – aktywność badacza 
 

1. Dzięki zaangażowaniu rodziców  zgromadziliśmy w sali naprawdę sporą ekspozycję szczotek. Dzieci 

bawiły się nimi, wypowiadały się na ich temat, które przyniosły. Tworzyły krótkie inscenizacje                     

wykorzystaniem szczotek.  

 

 



                                                         

Prezentujemy swoje szczotki, opowiadamy o ich przydatności, wygladzie, sposobie ich wykonania itp. 

           

               

                                  
            

                   

               



2. Odbyło się spotkanie ze stomatologiem -  dzieci zapoznały się z zawodem dentysty, poznały sposoby 

prawidłowego szczotkowania zębów.  

      

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



3. Dzieci projektowały nowoczesne szczotki do zębów. Zadanie to sprawiło im wiele radości, pomysły 

przerosły moje wyobrażenia.  Potem podejmowały próby  oceniania prac kolegów i swoich. 

 

                                    
 

   

 
     

 
 

 

 
 



4. Dzieci miały za zadanie domowe wyszukiwanie  lub układanie wierszy i opowiadań na temat szczotek. 

Przy  wsparciu rodziców mogliśmy stworzyć zbiór wierszy o szczotkach.  Czworo dzieci ułożyło własne 

wiersze . 
 

                                   
     

                                                                
                                                



5. Kolejnym zadaniem w naszym projekcie było mierzenie i określanie długości szczotek za pomocą 

różnych przyrzadów (metrów krawieckich, linijek, terkturowych miarek, sznurków, patyków) .  

 

                                         
 

                                  
      

                               



                                

  

6.  Poszukując odpowiedzi na pytanie:  Co to są bakterie? -  ogladaliśmy  prepart kurzu i wody pod 

mikroskopem. Zapoznaliśmy się ze sposobem działania mikroskopu  i lupy. 

                                                        

 



                                                       

                     

7. Po przeprowadzonych obserwacjach dzieci mogły poszaleć kreatywnie  i stworzyć wspaniałe plakaty pt. 

„Bakretie dobre i złe”. Na szczególną pochwałę w tym zadaniu zasługuje bardzo dobra wspópraca w 

grupach. 

        Prace imopnujące! 

                                   



                                    

  

                      

 

8. Lepiliśmy  szczotki do włosów z masy samoutwardzalnej i drewnianych patyczków.     

  

                  



 Następnie je malowaliśmy jak prawdziwi artyści. 

 

 

                                     
 

 

                                                                 
                      

 



III etap projektu – zakończenie projektu 
 

Ewaluacja projektu 

Dzieci: 
•zorganizowały ekspozycję, wystawę prac 

•przygotowały albumy z realizacji projektu 

•przedstawiały w zabawie pantomimicznej - Co podobało mi się najbardziej?  
 najciekawsze ich zdaniem zabawy i zajęcia podczas projektu 

 

Nauczyciel: 
• dokonał obserwacji i oceny nabytych wiadomości i umiejętności przez dzieci, 

• wytwory aktywności dzieci zgromadził w Kąciku projektów 

 

Wystawa: 

Szczotek do włosów 

                     

 



Albumy 

                         

 

 

 

 


