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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 miesiącach październiku 2018 i kwietniu 2019 r w grupie II (4 – latki)
przeprowadzono zajęcia metodą projektów badawczych o tematyce
 MOTYL.

Dzieci postawiły pytania:

 Czy motyle oddychają tak jak ludzie?

 Czy mają przyjaciół?

 Gdzie mieszkają?

 Jakie mają wzorki ?

 Co robią w dzień i w nocy?

 Co jedzą motyle?

 Czy wydają dźwięki?

 Co robią gdy pada śnieg?



Inspiracją do podjęcia tego tematu były obserwacje przyrody w ogrodzie przedszkolnym.    
Pewnego słonecznego jesiennego dnia poszliśmy do ogrodu przedszkolnego. Czarek zawołał dzieci i 
powiedział, że wypaczył pluskwiaka.        

Wszyscy byli zainteresowani jego wyglądem. I tak się zaczęła nasza zabawa w detektywów poszukujących 
owady i inne zwierzęta. 



Tu pająk tkający sieć, a tam ślimak niosący swój dom.

 



Najbardziej jednak zainteresowała nas chodząca po terasie włochata gąsieniczka. 

Może zabierzemy ją ze sobą do sali?  Wszyscy byliśmy zgodni, że to świetny pomysł – włożyliśmy ją do 
pojemniczka.  Nazbieraliśmy liści, gałązek i wyścieliliśmy nimi pojemnik, żeby poczuła się u nas jak w 
domu. 



Gąsieniczka tak nam się spodobała, że wymyśliliśmy dla niej imię Lili. Rysowaliśmy jej portret.



Mateusz z Kaziem układali puzzle o wesołej gąsieniczce.

Na drugi dzień po przyjściu do przedszkola naszej gąsieniczki już nie było. Owinęła się w kokon i usnęła – 
musimy poczekać do wiosny jak się obudzi. Będziemy codziennie ją obserwować.



I tak nastała wiosna, gąsieniczka nadal była ukryta w kokonie. 

Postanowiliśmy dowiedzieć się czegoś więcej o jej życiu i tak powstała mapa graficzna na temat „Motyl”



Stworzenie mapy graficznej na temat: 

„Motyl” 

Dzięki badanemu obiektowi poznaliśmy nowe pojęcia: 

 larwa, 
 poczwarka, 
 kokon, 
 przeobrażenie, 
 kamuflaż
 ćma
 motyl

Napisaliśmy list do rodziców z prośbą o pomoc w realizacji przebiegu tego
projektu. Ogłoszony został konkurs na wykonanie pracy plastycznej 
pt. „Motyl, motyle – przyjaciele wiosny”



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

W pierwszym dniu realizacji projektu uzgodniliśmy wspólnie co chcemy
wiedzieć na temat MOTYLI. Pani Marta skrupulatnie notowała słowa
związane z wybranym tematem, które później zamieniliśmy na obrazki. 
 



MOTYLARNIA W NASZEJ SALI

Pewnego dnia weszliśmy do naszej sali i ….brakło nam słów by opowiedzieć
co się stało. Jedna ze ścian zamieniła się w kwiatowy ogród z motylami- 
toż to prawdziwa motylarnia. Postanowiliśmy gromadzić przedmioty 
związane z naszym tematem. Z każdym dniem kolekcja systematycznie się
powiększała. Czytamy, oglądamy, obserwujemy.



MOTYLE  – PREZENTACJA AUDIOWIZUALNA
Pani Marta zaprezentowała film o motylach. Poznaliśmy różne gatunki 
motyli, piękne ubarwienie i wzorki na ich skrzydłach. Obserwowaliśmy  
kolejne stadia rozwoju motyla. Oglądaliśmy sposób poruszania skrzydłami 
motyla „tancerza”.



„Istnieją zwierzęta, które żywią się, sącząc 
słodki napój przez słomkę, które czują zapachy,
choć nie mają nosa, odbierają dźwięki i ultradźwięki
mimo, że nie mają uszu i potrafią zlokalizować 
maleńki przedmiot wśród liści w lesie.
Jakie to zwierzęta? Oczywiście motyle!”



I TY MOŻESZ ZOSTAĆ PRZYJACIELEM MOTYLA

Jeśli masz ogród lub taras, możesz zaprosić motyle na lunch. 
Dobrze byłoby przeznaczyć niewielką przestrzeń na dziko rosnące rośliny,
kwiaty o intensywnych kolorach i zapachach.

Pamiętaj, że bez motyli wiele kwiatów nie zostanie zapylonych, co 
poważnie zuboży bioróżnorodność.



JAK TO JEST Z MOTYLAMI  - CZYLI PRZEOBRAŻENIE
Zanim zobaczymy w okolicy pięknego motyla musi on przejść metamorfozę.
Zaczynając od jaja, przez fazę gąsienicy i poczwarki, by stać się 
dorosłymi owadami zdolnymi do latania.



TAJEMNICZY GOŚĆ

Dzisiaj dostaliśmy list od tajemniczego gościa. Wszystko szybko się wyjaśniło - to
gąsieniczka, która przygotowała dla nas wiosenne zadania. Bawiliśmy się wesoło z 

naszymi rodzicami. 



Jednym z zadań było ułożenie motyli wg wielkości
od największego do najmniejszego i odwrotnie oraz
zaznaczenie kartonikiem z kropkami ile ich
jest. Wszystkie dzieci poradziły sobie 
znakomicie.



Zastanawialiśmy się jak złapać motyla, wszystkie propozycje notowała mamusia Mateusza.

Najlepiej złapać motyla 
specjalnie dla niego zrobioną
siatką :)



A na koniec zabaw odrysowaliśmy motyla przez kalkę techniczną.



MIŁO SPĘDZAMY CZAS CZYLI ZABAWY Z MOTYLAMI 

Dzisiaj wybraliśmy się do ogrodu przedszkolnego sprawdzić czy motyle już
się obudziły i obserwować owady w locie. Bawiliśmy się i śpiewaliśmy dla 
motyli.



W naszej sali odgadywaliśmy, kto ukrywa się w kokonie?

 
                                                             Lubimy zabawy z 
                                                               gąsieniczką 
                                                              i motylami.



 Po zabawie odpoczynek na mięciutkiej gąsieniczce :)



W ŚWIECIE MOTYLI – CZYLI SPOTKANIE Z PANEM
KRZYSZTOFEM I JEGO PASJĄ

Dzisiaj odwiedził nas pan Krzysztof ze swoimi pupilami. To motyle – z bliskich nam i z dalekich miejsc na 
świecie. Pan Krzysztof opowiedział nam i zaprezentował w jaki sposób powstała jego hodowla. Jak należy 
dbać o te delikatne i piękne owady. Czym się odżywiają (lubią nawet banany :)), gdzie lubią przebywać, 
czy lubią  towarzystwo innych zwierząt. Obserwowaliśmy narodziny motyli - czyli kolejne stadia 
przeobrażenia.





A na koniec miła niespodzianka, mogliśmy pobawić się z motylami.

                                  



MOTYLE W PLASTYCE 

Chcieliśmy wykonać motyle. Ale skoro już wiemy, że wszystko zaczęło się
od jajeczek złożonych przez motyla i wykluciu się z nich gąsieniczek to 
najpierw zrobimy właśnie gąsieniczki na liściu.



Uf, udało nam się – wszystkie gąsieniczki są kolorowe, a my zadowoleni.
GĄSIENICA  NA LIŚCIU – PRACA PRZESTRZENNA



  

                                    A teraz motyle – z bibułek, robimy 
                                            wachlarzyk, skręcamy drucik i już – po lewej stronie
                                            Krystian prezentuje swoją pracę. Na innych zajęciach
                                   zrobiliśmy motyle z bibułek i rolek – zdjęcie obok.



MALUJEMY TECHNIKĄ MOKRE W MOKRE

                                       Bawiliśmy się również z kolorową plamą- 
                                                 złożyliśmy kartkę na połowę, pokropiliśmy 
                                                 farbą, sprasowaliśmy ręką i już po otwarciu
                                                 kartki ukazała nam się postać motyla.
                                                 Wystarczy poczekać jak kartka wyschnie i
                                                 dorysować motylowi wzory.



                  

A tak wyglądają motyle na naszej wystawce.



MOTYLE W LITERATURZE

Wiele ciekawych informacji o motylach zdobyliśmy z literatury. Przynieśliśmy do przedszkola
wiele książek, albumów, atlasów i bajek, które chętnie przeglądamy i słuchamy jak pani 
Marta czyta. Wojtek prezentuje książkę pt. „Świat motyli”.



Ola ogląda bajkę o wesołej gąsieniczce.

                            Wiktoria znalazła motylka na wiejskim podwórku.



MOTYLE  - OBSERWACJE

Pan Krzysztof pozostawił nam do obserwacji fragment skrzydła motyla.
W powiększeniu mogliśmy go lepiej zobaczyć wraz z naszą poczwarką. 



Natalka przyniosła motyle z kolekcji rodziców.





      Rusałka pawik                Ornithoptera alexandra -       Paź królowej
                                    największy motyl świata
Najczęściej oglądane przez nas motyle.



KODOWANIE NA DYWANIE – CZYLI NA KTÓRYM KWIATKU
USIĄDZIE MOTYL?

Dzisiaj bawiliśmy się z motylami. Najpierw pomogliśmy im odszukać kwiatek na którym 
chciały usiąść wg kodu. 

                                                        





Później motyle latały wg. kierunków
 strzałek.



MOTYLKOWA MODA
                                                                         

                                 Majka zaprezentowała biżuterię – kolczyki w
                                 kształcie motylka. 

    Zuzi bardzo podobała się broszka 
           i naszyjnik.



                              Marysia zaprojektowała torebkę inspirowaną 
                       wzorami motyla.

                                     

Ola ubrała się w sukienkę z wzorem 
w motyle.



                              

    Zuzia w bluzeczce z motylem  i  Zuzia w getrach,ileż na nich motyli.  
                                                                                 



HISTORIA JEDWABIU – CZYLI JAK POZNALIŚMY MIŁĄ W DOTYKU TKANINĘ.

Jedwabnik morwowy to ćma pochodząca z Azji Środkowej i Wschodniej, a jej gąsienice 
niezmordowanie, dniem i nocą pożerają liście morwy. Kiedy larwa zakończy etap wzrostu 
wspina się na gałąź i używając gruczołów po bokach otworu gębowego zaczyna snuć jedwabną
nić. Miękka i wytrzymała nić posłużyła człowiekowi do produkcji wspaniałych tkanin. 



Motyle - szukamy ich w przedszkolu i nie tylko....

Motyle ozdabiają flizy w naszej łazience. 



 

Ozdobne dziurkacze w kształcie motyli, foremki do ciast, broszki, przypinki, pierścionki
i wiele innych przedmiotów przynieśliśmy z domu.



                                                                 Chłopcy oglądają motylki – nakrętki motylkowe 
Zuzia prezentuje motylki na ręce, które                     do łączenia części.
zabiera ze sobą na basen.



OTO NASZE MOTYLE ZROBIONE Z RODZICAMI:

OGŁOSZONY ZOSTAŁ KONKURS NA WYKONANIE PRACY PLASTYCZNEJ Z RODZICAMI 
PT. „MOTYL, MOTYLE – PRZYJACIELE WIOSNY”. PRZEDSTAWIAMY NASZE DZIEŁA, KTÓRE 
PRZENIOSŁY NAS DO KRAINY MOTYLI, SĄ PIĘKNE I ORYGINALNE :)

 

OTO NASZE PRACE:  WIKTORIA            KAZIU          I            MARYSIA



 NATALIA, OLA, ZUZIA I   CZAREK



                   JULIA                            I                       ZUZIA



          WOJTEK                                                                MAGDA
                                  
                                              MATEUSZ



            OSKAR                                                               EMILKA

                                                LAURKA



CZĘŚĆ III – ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

„MOTYL” 
 PREZENTACJA DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Nadszedł dzień zakończenia naszego projektu. Zaprosiliśmy Panie i dzieci do naszej sali. Na
początek zaprezentowaliśmy program artystyczny o motylach, a potem opowiedzieliśmy 
dzieciom różne ciekawostki z życia naszego bohatera. Oskar wraz ze swoją mamą 
opowiedzieli o najładniejszych okazach prezentując je na obrazkach. Oczywiście 
pochwaliliśmy się również zrobionymi przez nas i rodziców pracami konkursowymi. 





                                 Pani dyrektor oraz przybyli do naszej sali
                                 goście oglądali przyniesione przedmioty
                                 związane z życiem motyli.



                          A NA KONIEC NIESPODZIANKA 
 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA WYKONANIE MOTYLA

WSZYSTKIE MOTYLE WYKONANE PRZEZ NAS I RODZICÓW ZAJĘŁY I
MIEJSCE. WYLOSOWALIŚMY NAGRODY - MALUTKIE PACZUSZKI, A 
W NICH WIELKANOCNY ZAJĄCZEK Z MOTYLKIEM :)

 



NASZE MOTYLKI NA WYSTAWIE MOGLI PODZIWIAĆ 
WSZYSCY ODWIEDZAJĄCY PRZEDSZKOLE  :)

 


