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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 maju 2018r  w grupie I (3 – latki)  przeprowadzono zajęcia metodą projektów badawczych o tematyce 
„PSZCZOŁA”.  Dzieci postawiły pytania:  "Jak wyglądają pszczoły?", "Czy pszczoły gryzą?", "Po co im potrzebna igła do 
kłucia", "Co jedzą pszczoły?", "Jak robią pszczoły miód?", "Dlaczego pszczoły są żółte?", "Czy pszczoły to chłopaki i 
dziewczyny?",  "Czy pszczoły lubią robaczki?", "Jakie domki mają pszczoły?", "Czy na świecie są duże pszczoły?", "Dlaczego 
pszczoły robią miodek?",  "Czy pszczoły noszą okulary?", "Czy pszczoły potrafią śpiewać?, "Dlaczego ludzie kupują miód?"

W takcie trwania projektu rozmawialismy  na tematy:  jak wyglądają pszczoły, dlaczego są owadami latajacymi, gdzie żyją 
(ule), czy pszczoły są pożyteczne (zapylają kwiaty z których rosną owoce, warzywa  – czy niebezpieczne (w obronie własnej 
żądlą), jak pracują (zbierają nektar, pyłek z kwiatów i drzew), co jest efektem ich pracy (miód, wosk), dlaczego miód jest bardzo 
zdrowy.  

 Lista nowych pojęć związanych z badanym obiektem: pszczoła, rój, ul, żądło, miód, pyłek, plaster miodu, wosk, 
pszczelarz, pasieka, larwa.



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

W pierwszym dniu realizacji projektu uzgodniliśmy wspólnie „Co chcemy wiedzieć na temat 
PSZCZÓŁ”. Pani Ola zapisała wszystkie pytania na dużym arkuszu papieru.



„Pszczoły małe owady wokół nas”
Zachęcanie do poszukiwania wiedzy o pszczołach na podstawie encyklopedii, albumów, 

zdjęć i folderów przyniesionych przez dzieci



              "Żółto – czarne paski mam" – zabawkowe pszczoły

Dowiedzieliśmy się, że pszczoły odstraszają wroga żółto – czarnymi kolorami. W zabawie 
swobodnej świetnie bawiliśmy się naszymi zabawkami.



„Jak wygląda pszczoła” - poznajemy wygląd owada

Dzieci dowiedziały się, że pszczoły mają 6 nóg, 2 skrzydła i czułki.



"Od jajeczka do dorosłego owada" – etapy wzrostu pszczoły

Pani Ola opowiedziała nam jak wyglądają małe pszczółki, które wylęgają się z jajeczek 
(larwy), a potem stają się dorosłą pszczołą.



"Gdzie usiadła pszczoła" – zabawy matematyczne
Orientacja w przestrzeni

Na zajęciach matematycznych policzyliśmy ile pszczół latało w naszym roju. 
Doskonaliśmy umiejętność określania, gdzie siedzi pszczoła (przed, obok, za, na, pod).



„Z życia pszczół” - projekcja filmowa

Dowiedzieliśmy się jak pszczoły pracują na łące i co jest efektem ich pracy i czy mogą 
być groźne dla człowieka.



"Pszczoła owad niebezpieczny"

Dowiedzieliśmy się, że nie należy drażnić, ani dotykać pszczół bo mogą człowieka 
użądlić. Robią to tylko we własnej obronie. Na użądlenia najlepszy jest okład z cebuli.



"Pszczoła owad pożyteczny"  

Poznalismy pozytywne znaczenie pszczoły w przyrodzie i życiu człowieka (zapylanie 
kwiatów z których powstają warzywa i owoce, wytwarzanie miodu).



"Pyłek kwiatowy pokarm pszczół"
Obserwacja pod lupą pyłku kwiatowego, degustacja oryginalnego produktu

Pani Ola opowiedziała nam co jedzą pszczoły (pyłek kwiatowy) i jak go zbierają z 
kwiatów. Pod lupą oglądaliśmy w powiększeniu prawdziwy pyłek, zrobiliśmy swój duży 

pyłek z włóczki. Na koniec sprubowaliśmy smaku pyłku podczas degustacji.



"Miód najzdrowszy pokarm świata"
Degustacja różnych gatunków miodu, obserwacja pod lupą konsystencji produktu



                      "Jaki jest miód" – eksperymenty przyrodnicze

W trakcie eksperymentów dotykalismy miodu i opisywalismy jaki jest (miękki, lepki, 
ciągnący, słodki). Porównaliśmy jego ciężar z wodą i olejem.



"Nasz kącik pszczelarski"
    Założenie na sali kącika tematycznego

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



               "Zawód pszczelarz" –  wizyta eksperta pszczelarza

Do przedszkola przyjechał zawodowy pszczelarz z Żywca. Opowiedział nam o swojej 
pracy z pszczołami. Pokazał ule, strój pszczelarza, przedmioty potrzebne w jego pracy.



"Rój pszczół" – obserwacja żywych pszczół

Na zajęciach z pszczelarzem mogliśmy zobaczyć żywe pszczoły w szkalnym ulu. 
Poznaliśmy znaczenie słowa: rój.



               "Wosk pszczeli" – wykonanie własnych świeczek 

Dowiedzieliśmy się, że pszczoły kiedy się pocą wytwarzają wosk, którym zalepiają 
plastry. Z wosku dawno temu robiono świeczki. Każdy z nas samodzielnie zwinął 

świeczkę z  wosku pszczelego.



   "Mali pszczelarze" – zabawy swobodne na sali

Pani Ola zrobiła nam strój pszczelarza ze słomianego kapelusza i gazy. Wszyscy chcieli 
być pszczelarzami i bawić się z pszczołami.



"Ul dom pszczół" 
Wycieczka do Muzeum Etnograficznego

W trakcie trwania projektu pojechaliśmy na wycieczkę do Muzeum Etnograficznego. Tam 
poznaliśmy historię powstania uli robionych przez człowieka. Oglądaliśmy różne rodzje 

uli z drewna i słomy. 



"Jak wygląda ul w środku" – pokaz plastru miodu i królowej 

Dowiedzieliśmy się jak wygląda ul w środku. Pszczoły składają jaja i  miód w okrągłe 
plastry, z któtych póżniej człowiek wyciska miód. Wiemy również, że w ulu rządzi 

królowa.



"Projekt ula" 
 Konkurs plastyczny rodzice - dzieci

Dzieci wspólnie z rodzicami wykonali prace na konkurs ze sznurka, drewna i siana.



"Czy pszczoły mają wrogów"  - pogadanka

Wiemy, że niektóre zwierzęta w środowisku naturalnym są wrogami 
pszczół np. niedźwiedzie. Niszczą ule zjadają zapasy pszczół na zimę.



"Na kwiecistej łące" – teatr muzyczny
Taniec pszczółek na powitanie wiosny

Maluszki przygotowały bajkę muzyczną dla starszych kolegów i koleżanek na "Powitanie 
wiosny". Wśród owadów tańczyły również pszczółki.



"Przygody pszczółki Maji"
Wyjście do kina "Sfinks"na bajkę animowaną

Pani Ola zabrała nas do kina na bajkę o pszczółce Maji. 



"Pszczoły na plastrze miodu" – praca plastyczna
Stemplowanie rolkami papieru, malowaniwe dłońmi



"Rój pszczół" – praca techniczna
Składanie z części postaci pszczoły z jajka niespodzianki 



III. CZĘŚĆ -  ZAKOŃCZENIE PROJEKTU
„Wystawa prac dzieci



"Co wiemy o pszczołach" – prezentacja dla starszych grup
 






