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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 maju 2015 r w grupie IV (5 i 6 – latki) przeprowadzono zajęcia metodą projektów 

badawczych o tematyce – ZAMEK.

Dzieci postawiły pytania:
1. Z czego budowano zamki?
2. Co to jest forteca?
3. Jak się wybierało królów i królewny?
4. Dlaczego królowie i królowe nosili korony?
5. Czy w zamku mieszkały jakieś zwierzęta?
6. Dlaczego rycerze nosili zbroje?
7. Jakie uzbrojenie mieli rycerze?
8. Kto robił zbroje?
9. Z czego wykonane były zbroje?

    10.   Co to jest średniowiecze?

Stworzyliśmy mapę graficzną na temat: ZAMKI DAWNIEJ I DZIŚ

Dzięki badanemu obiektowi poznaliśmy nowe pojęcia:  zamek, pałac, średniowiecze,  fosa, baszta,  forteca, warownia, 
twierdza, skarbiec, lochy, kuny, rycerz, paź, giermek, poddani, czeladnik,  zbroja, kolczuga, hełm, miecz, tarcza, kopia, ostrogi,  
dynastia, insygnia, nosiwoda, tkaczka, sokolnik, garncarz, kowal, płatnerz rdza, korozja

Napisaliśmy list do rodziców z prośbą o pomoc w realizacji przebiegu tego projektu.



CZĘŚĆ II – ROZWINIĘCIE PROJEKTU

ZAMKI – CO CHCEMY O NICH WIEDZIEĆ ? – UKŁADAMY  PLAN

W pierwszym dniu realizacji projektu uzgodniliśmy wspólnie co chcemy wiedzieć na temat  
zamków. Pani Marta skrupulatnie notowała słowa związane z zamkami.



ŚREDNIOWIECZNE ZAKLĘCIA – CZYLI CO STAŁO SIĘ W NASZEJ 
SALI Z NIEDZIELI NA PONIEDZIAŁEK

KĄCIK LALEK  ZAMIENIŁ SIĘ W KOMNATĘ ZAMKU



ZAMEK W ŚREDNIOWIECZU

Poznajemy zamki i ich mieszkańców na podstawie encyklopedii, albumów, zdjęć i filmów.

Dzieci przyniosły do przedszkola książki, albumy, zdjęcia i encyklopedie na podstawie, których 
dowiadywaliśmy  się o ciekawych budowlach i zdarzeniach z życia ludzi w średniowieczu.



ZAMEK W ŚREDNIOWIECZU – PREZENTACJA AUDIOWIZUALNA

Pani Marta zaprezentowała film o zamkach z różnych zakątków świata. Wiemy już po czym 
poznać, że zamek to nie pałac. Porównywaliśmy nasz pokój do komnat zamkowych. Obejrzeliśmy 
piękne kompozycje roślin w ogrodach zamkowych.



„Wartownik”-  sprawdzamy czy łatwo być osobą ostrzegającą o  
niebezpieczeństwie.

Wskazane przez nauczycielkę dziecko stara się podejść do obozu (chusta animacyjna). Wartownik ma oczy  
zasłonięte (rzecz dzieje się w nocy) wsłuchuje się pilnie w szmery mogące zdradzić zbliżające się dzieci. Gdy je  
wyraźnie pozna woła stój! Wskazując kierunek z którego doszły te szmery.

Nie jest łatwo być wartownikiem, wielu dzieciom udało się dotrzeć bezszelestnie do obozu.



„KORONY, MIECZE, TARCZE, HEŁMY – CZYLI TO CO DO ZABAWY  
JEST NAM POTRZEBNE”



Jak zostawało się rycerzem? – wypowiedzi dzieci na podstawi ułożonego obrazka

WERONIKA, LENA I MAJA JUŻ UŁOŻYŁY OBRAZEK



Paweł kończy układanie obrazka.  Marta i Małgosia zgłaszają się do odpowiedzi



Czy wszystko już wiemy o rycerzach ? – sprawdzian wiedzy dzieci
Dzieci podnoszą kartonik z cyfrą odpowiadającą właściwej odpowiedzi)
Rycerz miał na głowie: (1.) kask, (2.) hełm, (3.) czapkę
Rycerz mieszkał: (1) w pałacu, (2) w szałasie (3.) w zamku
Pojazdem rycerza był: (1.) koń, (2.) rower, (3.) samochód
Rycerz ubrany był w: (1.) kombinezon, (2.) strój sportowy, (3.) zbroję
Broń rycerza to: (1.) karabin, (2.) miecz, (3.) pistolet
Rycerzowi pomagał: (1.) majtek, (2.) kuchcik, (3.) giermek



SPOTKANIE Z RYCERZEM - CZYLI JAK KSIĘŻNA MARTA 
POSZUKIWAŁA  KRZYSZTOFORA

Najwyraźniej przerzuciło nas do innej epoki.
Zaczęło się tak , że pani Marta to nie pani Marta tylko księżna Marta. A w ogóle to my  musimy  
odszukać w lochach naszego zamku to znaczy naszego przedszkola – rycerza Krzysztofora .



Żeby odszukać rycerza należy samemu posiadać cechy śmiałków odważnych, uczciwych i  
sprawiedliwych. 



Chyba to udowodniliśmy - nie tylko ćwicząc, ale szczególnie wtedy kiedy jedliśmy  cytrynę



Dopiero teraz mogliśmy zejść do lochów, a tam ...........................



Siedział uwięziony Krzysztofor z Zabierzowa



Zaprosiliśmy go do naszych komnat



W zamian za uwolnienie rycerz Krzysztofor po sprawdzeniu naszych  
umiejętności rycerskich zaproponował nam pasowanie na rycerza.



Każdy chłopiec po uklęknięciu usłyszał swoje imię i poczuł dotknięcie miecza.

DANIELU PASUJĘ CIĘ NA SER DANIELA   PAWLE PASUJĘ CIĘ NA SER PAWŁA



TAŃCZĄC MENUETA POCZULIŚMY SIĘ JAK
NA ZAMKU KRÓLA ARTURA



Skoro już jesteśmy rycerzami to możemy zasiąść na ognistym rumaku.



OSTATNIE CHWILE ZE ŚREDNIOWIECZNYMI PRZYJACIÓŁMI 



RYCERZ SER DANIEL ZE SWOIM WIERNYM GIERMKIEM  
MICHAŁEM ,MISTRZEM DRUGIEGO PLANU .



WYCIECZKA DO KRAKOWA ŚLADAMI RYCERZY

Tęskno nam za Krzysztoforem, dlatego postanowiliśmy iść jego śladami od  
Barbakanu aż na Wawel. Przewodnikiem naszej wyprawy jest mama Jasia. 



Sprawdzamy długość muru łączącego Barbakan z Bramą Floriańską





Co to znaczy być zakutym w kuny?
TERAZ TO JUŻ WIEMY :)



Rycerze zaklęci w gołębie – czy uda nam się ich odczarować?



WAWEL MIEJSCE KRÓLÓW



ZAMEK INACZEJ

Na tropie zamków – wycieczka po najbliższej okolicy, obserwacja zamków  
samochodowych, na klatkach schodowych, przy skrzynkach pocztowych itp.













Sprawdzamy czy zamek błyskawiczny powinien się tak  nazywać?

Weronika, Małgosia i  Tosi jednocześnie mają rozpocząć zapinanie ubrań – na guziki, 
sznurówkę i zamek błyskawiczny. Która z nich będzie pierwsza?
Małgosia dawno zapięła ubranie i odpoczywa, dziewczynki dalej  pracują. Już teraz 
wiemy dlaczego zamek nazywa się błyskawiczny  :)



Teraz wszyscy sprawdzamy które z zapięć jest najłatwiejsze :)



Mierzenie długości zamków błyskawicznych –
                                          układanie od najmniejszego do największego, liczymy

Amelka  układa zamki według wielkości, a  chłopcy sprawdzają czy dobrze ułożyła.



EKSPERYMENTY – CZYLI JAK POWSTAJE RDZA?

Dzieci mają trzy szklanki, pierwsza pozostaje pusta, druga zalana wodą, a trzecia 
wodą z solą. 
Do każdej szklanki dzieci wkładają po jednym gwoździu.



Odłożenie szklanek w bezpieczne miejsce na tydzień – obserwacja codziennie.



Po tygodniu obserwujemy korozję przez lupę.

Wniosek – woda z solą wpływa najbardziej na zjawisko „zżerania” metali



CZĘŚĆ III – ZAKOŃCZENIE PROJEKTU
WYSTAWA PRAC DZIECI

Prezentacja wiadomości o średniowieczu i wykonanych przez dzieci prac 

przed paniami i przedszkolakami z innych grup :)











Dzieci z grupy Pani Oli i Pani Magdy zwiedziły wystawę naszych prac.
Zamki wykonane przez starszaków i ich rodziców wzbudziły wiele emocji.

I TU KOŃCZY SIĘ NASZA ŚREDNIOWIECZNA PRZYGODA :)


