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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:  
-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, inicjuje działania, dokonuje ocen  
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                    Podziękowania 
Drodzy Rodzice, 
 Dziękuję, że tak wspaniale zaangażowaliście się w 
nasze działania. Przynosiliście wspaniałe książki, 
rekwizyty, pudła do naszych zabaw. Zadziwiliście mnie 
swoimi nietuzinkowymi pomysłami. Cudownie, że 
poświęciliście swój czas i powstały piękne latawce. 
 Nasze zabawy nie byłyby takie ciekawe bez 
Waszej pomocy. 
                       Z wyrazami wdzięczności  
                                                Magdalena Grzywnowicz 
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              Część I-Wstęp 
  

 W maju i czerwcu w grupie czterolatków przeprowadzono zajęcia metodą projektów 

badawczych 
 
Dzieci  doświadczały i szukały odpowiedzi na pytania: 
 
1)  Czy widać powietrze? 
2)  Jakie jest powietrze? 
3)  Czy powietrze jest zawsze czyste? 
4)  Czy wiatr jest potrzebny? 
 
 Nasze pytania zostały zapisane i przez cały projekt  
odwoływaliśmy się do nich. 
 
 



  Nowe pojęcia: 
-wiatromierz/stacja pogodowa 

-smog/ekologia 

-energia/elektrownia: wodna, wiatrowa, słoneczna 

-auto elektryczne 

-jednopłatowiec/dwupłatowiec 

-stewardessa/pilot/kokpit 

-samolot pasażerski/transportowy/awionetka 

 

 Rodzice otrzymali list z prośbą o zaangażowanie 
się w nasze działania. Został ogłoszony konkurs 

plastyczny pt. „Latawiec”. 



 

Prezentacja multimedialna. Poznaliśmy rodzaje wiatrów oraz ich niszczącą siłę.  



Czy powietrze można złapać?  
Czy czujemy ciężkość powietrza? Sprawdzamy. 

Skoro nie da się, to skąd wiemy, że powietrze istnieje i jest wiatr? 



Czujemy wiejący wiatr na skórze, porusza się nasze ubranie, 
przedmioty. 

Oddychanie przeponą i odczuwanie 
poruszającego się przy tym brzucha. 

Czujemy powiew wiatru na skórze 



Wiatr porusza i osusza nasze włosy. 



Jak powstaje wiatr? Ciepłe powietrze unosi się a jego miejsce zajmuje 
zimne. Tak powstają ruchy powietrza. 

O tym dowiedzieliśmy się z książek z pięknymi ilustracjami, które przynieśli 
Anielka i Błażej. Przeprowadziliśmy doświadczenie ze świeczką, które potwierdziły 

teorię książkową.  



Przeprowadziliśmy doświadczenie ze świeczką, które potwierdziło teorię książkową na 
ruchy powietrza..  







Powietrze i wiatr nas ochładza, wytwarza energię, pomaga latać ptakom, 
zapylać rośliny, przesuwać chmury. Dzięki niemu możemy uprawiać różne 

sporty 











Porównujemy lekkie piórko i cięższy klocek.         Dmuchanie z podobną siłą na klocek…  

.         …oraz na piórko.                                Oczywiście uniosło się tylko piórko.  



Podmuchy powietrza 







do zabawy … 

do zabawy … 



Do zabawy !!! 



Do „zawodowych” wyścigów na piłkach  



Można puszczać latawiec 



Tworzenie muzyki z wykorzystaniem powietrza i próżni  

Gramy na kubkach papierowych przewiązanych gumeczką. Rytmiczne 
pociąganie gumki tworzy dźwięk. Rodzaje dźwięku różnią się w zależności, z 

której strony będziemy pociągać za gumeczkę.   



Gra na kubkach do piosenki Anna Kendrick - Cups (Pitch Perfect’s “When I’m Gone”) 

Spróbujcie w domu!!! 

Świetna zabawa  



Gra na butelkach  



Tańce z bibułkami 

Dzięki powietrzu bibułki efektownie poruszają się tworząc ciekawy dodatek do tańca. 



Siłę wiatru mierzymy 
przy  

pomocy wiatromierza 

Im większy wiatr tym szybciej się kręci 





Zapowiadanie pogody 



Co się dzieje z powietrzem pod wodą? 

Pusty kubek przewracamy do góry dnem i zanurzamy w misce z wodą. Powietrze zostaje uwięzione i nie ma 

gdzie uciec. W ten sposób dno szklanki pozostaje suche. 

Zamykając piłeczkę w dzwonie nurkowym przekonaliśmy się, że piłeczka się nie topi i ma mnóstwo 
powietrza.  Ludzie również mogą wykorzystać ta zasadę do schodzenia pod wodę. 



Coś zupełnie innego dzieję się gdy szklankę włożymy do wody dnem do dołu. Do szklanki wlewa 
się woda a powietrze ucieka. 

Doświadczenie poduszkowiec. Balon przytwierdzony do płytki CD. Po jego wypuszczeniu balon 
odlatuje wraz zpłytką. 



Lot rakiety 

Balon przytwierdzony do rurki z papieru przez, która przeciągnięta jest nitka. Nitka została rozciągnięta 
od ściany do okna. Po wypuszczeniu końcówki balon odlatuje na drugi koniec sznurka. 



Czy powietrze można zamknąć? 

Do naszej zabawy potrzebna jest pompka. Powietrze wtłaczamy do plastikowego pokrowca. 

I już możemy bezpiecznie pływać, albo bawić się 



Czy powietrze zawsze jest czyste? 

Teatrzyk pudełkowy „Smog” 

Paląc w piecu śmieciami kominem wydostaje się czarny, trujący dym. 



Trujący dym tworzą również samochody. Dym dostaje się do chmur. 



Trzeba nosić maski ochronne. Ludzie chorują i muszą chodzić do lekarza. 

Jak temu zapobiec? Możemy wymienić auta na elektryczne, jeździć autobusem, rowerem, tramwajem 



Zabawa ruchowa „Autobus” 

Dzieci jeżdżą swoimi autami. Do swojego auta zabierają sąsiada. Zmniejsza się ilość aut. 

Bardziej ekologiczny jest busik. Zatem zmieniamy się w busiki. Do autobusu zmieści się chyba więcej osób. 



Świat bez samochodów- wspólne plakaty 



Prezentacja swoich plakatów 



Wędrówka toksycznych spalin 



Kwaśne deszcze-eksperyment 

Ocet i kreda. Kredę zalewamy octem i odstawiamy na kilka dni. 

Kreda stała się miękka i łatwo ją rozkruszyć. Tak kwaśne deszcze niszczą skały wapienne. 



Sprawdzamy czy powietrze jest czyste?-eksperyment 

Czystą gazę nakładamy na miseczkę i wystawiamy za okno. Po kilku dniach oglądamy  

Na gazie powstały żółte zacieki i osadziły się paproszki. 



Jak chronimy powietrze? 

Ekologiczne źródła energii- prezentacja multimedialna 

Zasada działania elektrowni wodnych i wiatrowych. 







Wiatraczki-praca techniczna 

Balony-praca techniczna 





Powietrzne maszyny 

Pokaz lotów drona. Dziękujemy mamie i bratu Piotrusia 





Samoloty  

Historia lotnictwa w obrazkach 

Samolot braci Wright                                                 Stary dwupłatowiec 

                    Wojskowy jednoplatowiec                                                



Samolot współczesny                                                                  Szybowiec 

Awionetka do nauki latania                                                                  Awionetka z płozami do lądowania na wodzie 



Anton-największy samolot transportowy                                     Myśliwiec wojskowy MIG 

Na podstawie informacji o rodzajach samolotów, określanie zebranych w sali eksponatów  

Mały samolot pasażerski                                                               Jednopłatowiec 



Awionetka                                                                                     Szybowiec 

Helikopter ratowniczy                                                                      Śmigłowiec i mały samolot pasażerski                                                                    







Wskazywanie  drogi ewakuacyjnej oraz wyjść przez załogę samolotu 

Stewardessa Gabrysia zapoznaje  

pasażerów z prawidłowym założeniem maski 

Stewardessa Aniela prezentuje instrukcję 
ewakuacji znajdującą się przy każdym 

fotelu w samolocie 

Dziękuję mamie Leny za gadżety z samolotu 



Menu w liniach lotniczych LOT 

Konstruowanie samolotu linii lotniczych: 88 Airlines 



Przymocowanie silników 



Kolorowanie biletów                  Odprawa na lotnisku 



Odprawa na lotnisku                                    Kontrola wykrywaczem metalu 

Kontrola wykrywaczem metalu 
Sprawdzenie karty pokładowej przed wejściem do samolotu  



Na pokładzie samolotu 









Samolot z butelki- praca techniczna 





Układanie puzzli 



Oglądanie książek, encyklopedii przyniesionych przez dzieci 





Logiczne i graficzne łamigłówki 

Wiatraczki- origami wg instrukcji obrazkowej 

Zakodowane obrazki                                    Szukanie różnic między obrazkami 





Logiczne dopasowywanie              Układanie dużych obrazków z części. Praca w grupach 







Układanie od najmniejszego do największego i odwrotnie 

Segregowanie ze względu na kolor , wielkość i elementy ozdabiające baloniki 



Część- III Zakończenie projektu 
Quiz wiedzy o samolotach 

Uczestnicy quizu losowali numer pytania. Należało przeliczyć 
kropki znajdujące się na losie i oczywiście odpowiedzieć na pytanie 



Dzieci, które prawidłowo odpowiedziały na pytania w quizie otrzymały: dyplom, 
kolorowankę i kredeczki sygnowane logo Polskich Linii Lotniczych LOT 



Rozstrzygnięcie konkursu „Latawiec” 

Błażej Kociołek       Aniela Neuman          Nikola Kasznik             Maria Mikołajczyk 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali I miejsca 





Uroczyste wręczenie nagród 



Wystawa prac 

Wiatraki wykonane wg instrukcji obrazkowej                                                    Balony 

Świat bez aut -plakaty                       Żaglowce                          Samoloty z butelki 



Wiatraki 

KONIEC 


