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Opis metody 
Metoda projektów badawczych      - polega na doświadczaniu, eksperymentowaniu,  zadawaniu pytań 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
• 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. 

I CZĘŚĆ - WSTĘP
W miesiącu wrześniu 2018r  w grupie II (4 – latki)  przeprowadzono zajęcia metodą projektów badawczych o tematyce 
„MUSZLA”.  Dzieci postawiły pytania: "Co to jest muszla?", "Czy w środku muszli jest ciemno?", "Po co muszla jest twarda", 
"Dlaczego ślimak mieszka w muszli?", "Dlaczego muszle są kłujące i śliskie?", "Czy są kolorowe muszle?", "Czy można jeść 
muszle?", "Czy muszla jest ciężka?", "Czy można grać na muszlach?",  "Dlaczego ubikacja to muszla?", "Czy muszle mają 
błyskotki?".

W takcie trwania projektu rozmawialiśmy  na tematy:  gdzie można znaleźć muszle (morze, rzeka),  jak wyglądają muszle 
w środku, kto mieszka w muszlach, dlaczego muszle są różnej wielkości i kształtu, po co ślimakom kolorowe muszle, jaka jest 
muszla (szorstka, gładka, śliska, chropowata, ostra, twarda itp), czy w muszlach słychać szum morza, jak wyglądają skamieniałe 
muszle z pradawnych czasów, perły klejnoty ukryte w muszli, co człowiek stworzył na wzór muszli (muszla toaletowa, muszla 
koncertowa, wachlarz, pudełko na pierścionki, makarony, deski do jazdy po śniegu, portmonetki, piaskownice itp. 

 Lista nowych pojęć związanych z badanym obiektem: muszla toaletowa, naszyjnik, muszla koncertowa, ślimak, szorstkie, 
chropowate, spiczaste, rogate,  wachlarz, skamieniałość, odcisk, skarb, perła, małż.



II CZĘŚĆ – ROZWINIĘCIE PROJEKTU
"Co chcemy wiedzieć o muszlach" – układanie listy pytań

 
W pierwszym dniu realizacji projektu uzgodniliśmy wspólnie „Co chcemy wiedzieć na temat 

"Muszli”. Pani Ola zapisała wszystkie pytania na dużym arkuszu papieru.



„Muszle klejnoty morza”
Zachęcanie do poszukiwania wiedzy o muszlach na podstawie encyklopedii, albumów, 

zdjęć i folderów przyniesionych przez dzieci



"Jak wygląda muszla" – eksperymenty przyrodnicze
Obserwacja pod lupą, oglądanie przy pomocy latarki budowy muszli.

Przyniesione przez nas muszle obserwowaliśmy przez lupę i opisywaliśmy jak wyglądają w środku i na 
zewnątrz. Muszla według nas jest: okrągła, płaska, podłużna, szeroka, spiczasta,   w kropeczki, w paseczki, 

tęczowa, świecąca.  Dzięki latarce mogliśmy zaglądnąć do środka muszli i wiemy, że zwinięta jest ona w rulonik.



"Muszle w bajkach zaklęte" –  film animowany 
  Oglądanie filmu  pt. "Arielka i  zaczarowane muszle"

Pani Ola przygotowała dla nas bajkę o przygodach syrenki Arielki.
 Dowiedzieliśmy się, że muszle można spotkać w morzu lub na plaży.



"Wirujące muszelki" – zabawa ruchowa z opaskami

Wszyscy zamieniliśmy się w muszle, które wirowały po sali w rytm szumu fal morskich. Po chwili 
muzyka ucichła, bo zobaczyliśmy rekina. Muszelki musiały znaleźć domek w swoim kolorze, aby 

schronić się przed drapieżnikiem.



"Która muszla pierwsza" – kodowanie na dywanie
Zabawy matematyczne z przeliczaniem i układaniem muszli wg podanych kodów.

Na zajęciach matematycznych bawiliśmy się w kodowanie. Każdy z nas otrzymał muszelki 
(kubeczki) w trzech kolorach. Kodowaliśmy wg wzoru podanego przez panią Olę i jedną chętną 

koleżankę.



"Jaka jest muszla" – eksperyment sensoryczny
Opisywanie muszli po fakturze

Na zajęciach, każdy z nas wybrał dowolną muszlę i dotykając ją opisywał jaka jest: chropowata, 
śliska, kłująca, rogata, gładka, twarda itp.



"Muszlowy zakątek na sali" – założenie kącika tematycznego

W wybranym miejscu na sali zgromadziliśmy przedmioty związane z muszlami, które 
wykorzystaliśmy w zajęciach i zabawie.



"Najpiękniejsze muszle świata" – nasza kolekcja muszli

Przyniesione przez nas muszle zaprezentowaliśmy, każdą z osobna gromadząc je w kolekcji.



"Muszle małe i duże" – zabawy matematyczne
Układanie sekwencji rosnących i malejących.

Na zajęciach matematycznych podjęłismy się zadania ułożenia muszli od największej do 
najmniejszej. Większy problem sprawiło nam ułożenie w odwrotnej kolejności. Zobaczyliśmy, że 

muszle mogą być wielkości arbuza oraz małego paznokcia.



"Czy muszle są twarde, czy miękkie"  
Eksperyment przyrodniczy przy użyciu młotka

W trakcie eksperymentu przyrodniczego próbowaliśmy rozbić różnego rodzaju muszle. Okazało się, 
że wszystkie muszle są twarde. Można rozbiś jedynie cienkie muszle małży i ślimaków lądowych.



"Muszlowe zwierzątka" – praca plastyczna
Rysunek kreatywny

Na zajeciach plastycznych, każdy z nas narysował wg własnej wyobraźni jakie zwierzątko mogłoby 
powstać z muszli.



"Nasze prace" – prezentacja



"Odgłosy płynące z muszli"  
Eksperymenty przyrodniczo -  słuchowe

Ciekawe, czy w muszli ukryły sie jakieś dźwięki?. Przekonalismy się że, tak: szum morza, szum 
wiatru, grzmot błyskawicy, cisza, gwizdanie.



"Grające muszle" – zabawy dźwiękonaśladowcze 

Chętne dzieci spróbowały zagrać na wybranych muszlach proste dźwięki. Usłyszeliśmy tony ciche, 
głośne oraz echo. 



"Perła skarb ukryty w muszli" – teatrzyk sylwet

Pani Ola zaprezentowała nam teatrzyk w którym poznaliśmy historię powstawania perły w muszli. 
Dowiedzieliśmy, że perły produkują małże. Opisaliśmy wygląd małża (składa się z dwóch połączonych płaskich 

muszelek, gdy czuje się zagrożony zamyka je jak pudełeczko).



"Świecąca perła"
Zabawy ze sztucznym świecącym małżem

Pani Ola przyniosła nam do zabawy sztucznego małża. Mogliśmy bawić się z nim stosując grę świateł.



"Perłowa muszla" – eksploracja oryginalnego okazu małża
Obserwacja muszli z masą perłową

Pani Marta przyniosła nam do pokazania prawdziwą muszlę małża, na którym widać było masę 
perłową. Dowiedzieliśmy się, że właśnie z takiej masy małże robią perły.



"Jak wygląda perła" – obserwacja pod lupą

Wszyscy chcieli zobaczyć jak wygląda perła z bliska.



"Co można zrobić z pereł" – oglądanie perłowej biżuterii

Kilkoro dzieci przyniosło do przedszkola przedmioty zrobione z pereł. Dowiedzieliśmy się, że 
można z nich robić naszyjniki, bransoletki, pierścionki i kolczyki. Sami spróbowaliśmy nawlec perły 

na sznurek i zrobić swój naszyjnik.



"Pokaz perłowej mody" – prezentacja na czerwonym dywanie

Pani Ola rozłożyła nam czerwony dywan na sali. Dziewczynki zamieniły się w modelki, które 
prezentowały perłową biżuterię zgromadzonym koleżankom i kolegom.



"Obrazy z muszli" – zabawa twórcza
Układanie z muszli dzieła sztuki

Chętne dzieci układały kompozycję z muszelek różnej wielkości i kształtu w ramach obrazu.



"Muszle z pradawnych czasów"  
Eksploracja oryginalnych skamieniałości

Pani Ola przyniosła nam kilka skamieniałych muszli z czasów dinozaurów. Dowiedzieliśmy się co to jest 
"skamieniałość". Opisywaliśmy wygląd kilku skamieniałości. Na wycieczce w Muzeum Przyrodniczym 

mieliśmy okazję zobaczyć więcej skamieniałych okazów muszli.



"Amonit" – obserwacja w małym mikroskopie i pod lupą

Na sali mieliśmy możliwość przyglądnąć się z bliska używając lupy i małego mikroskopu jak 
wyglądają skamieniałe muszle.



"Nasze skamieniałości" – odciski w plastelinie

W plastelinie odbiliśmy kształty ciekawych muszli, tworząc własne skamieliny. Potem 
próbowaliśmy dopasować odcisk do muszli.



"Kto mieszka w muszli"  
Pogadanka na temat ślimaków, małży i krabów

Dowiedzieliśmy się, że w muszli mieszkają ślimaki, małże i kraby. Ciekawostką jest fakt, że tylko 
ślimaki i małże budują muszle, a kraby tylko pożyczają je dla ochrony przed drapieżnikami.



"Na swym grzbiecie domek nosi"  
Założenie hodowli ślimaka winniczka

Pani Marta przyniosła nam kilka okazów ślimaków lądowych. Przygotowaliśmy im akwarium, które 
wyposażyliśmy w trawę, patyki. Pani Ola powiedziała, że winniczki lubią trawę, sałatę i listeczki. 

Sprawdzamy codziennie, żeby nie brakowało im wody i pożywienia.



"Ślimak" – praca techniczna
Figurka przestrzenna z makaronu i plasteliny

Na zajęciach technicznych wykonaliśmy kolorowe ślimaki wg własnego pomysłu.



"Nasze prace" – prezentacja



"Muszle z różnych stron świata"
Wycieczka do Muzeum Przyrodniczego. Spotkanie z ekspertem.

W Muzeum Przyrodniczym pan przewodnik opowiedział nam o muszlach: skąd pochodzą i gdzie 
można je znalęźć. Zobaczyliśmy prawdziwe okazy z rafy koralowej, muszle perłowe. Prawdziwą 

niespodzianką była ogromna muszla, w której zmieściło się dziecko. 



"Muszelkowe makarony" – zabawy kulinarne

Laura przyniosła nam makaron w kształcie muszli. Pani kucharka ugotowała go na miękko. 
Wszystkie dzieci z zapałem ozdabiały makaronowe muszelki serem, warzywami i owocami. Po 

czym nastapił poczęstunek. Było tak smaczne, że zjedliśmy, aż 75 pięknie przystrojonych muszelek.



"Słodkie muszelki" – dziecięce party

Laura również przyniosła nam słodkie muszelki, którymi wszystkich poczęstowała.



"Co stworzył człowiek na wzór muszli'
Eksploracja przedmiotów

Muszle dla człowieka są piękne, a zarazem ich kształt może być użyteczny. Poznaliśmy przedmioty codziennego 
użytku stworzone przez ludzi na wzór muszli: muszla toaletowa, portmonetka, wachlarz, pudełko na biżuterię, 

serwetnik, lusterko kieszonkowe, piaskownica, sanki ślizgowe, muszla koncertowa.



"Muszla ozdoba strojów ludowych" – czapka góralska

Pani Ola przyniosła czapkę góralską, w której występowali chłopcy w tańcu góralskim. 
Zobaczyliśmy, że ozdabiają ją małe muszelki z morza Bałtyckiego.



Mini "Muszla Koncertowa"
Konkurs piosenki w sali

Pani Ola przygotowała nam mini muszlę koncertową. Wszystkie dzieci zaprezentowały w niej swoje 
talenty muzyczne w grupowym konkursie piosenki.



"Estradowa Muszla Koncertowa"
Wycieczka  do parku Zielony Jar

Na zakończenie projektu udaliśmy się na wycieczkę do Parku Zielony Jar, gdzie wystąpiliśmy na 
prawdziwej estradzie w kształcie Muszli Koncertowej. Zaprezentowaliśmy piosenki indywidualnie i 

grupowo.



"Muszelkowe krajobrazy"
Konkurs plastyczny rodzice - dzieci

Sześcioro dzieci przygotowało w domu z rodzicami prace plastyczne na konkurs grupowy. 
Wszystkie były ciekawe i oryginalne. Wyróżnione przedszkolaki otrzymały nagrody.



III. CZĘŚĆ -  ZAKOŃCZENIE PROJEKTU
„Wystawa prac dzieci 





"Co wiemy o muszlach" – prezentacja dla starszych grup 




