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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 październiku 2016r  w grupie IV (6 – latki)  przeprowadzono zajęcia metodą projektów badawczych o 

tematyce „KOŃ”.  Dzieci postawiły pytania:  - Po co światu konie?,  Czy konie mają stopy i dłonie?, Jak powstały konie?, 

Po  co koniom kopyta?, Czy konie są ciężkie?, Dlaczego konie noszą podkowy?, Jak nazywa sie dziecko konia?, Po co koniowi 

ogon?, Jak wysoko mogą skakać konie?, Czy na świecie żyją dzikie konie?, Na jakich koniach jeździli rycerze?, Czy konie mają 

rogi i skrzydła?, Czy konie potrafią tańczyć?, Co jedzą konie?, Dlaczego konie kopią?, Jak mówią konie?, Dlaczego konie są 

takie szybkie. W takcie trwania projektu rozmawialismy  na tematy:   "Czy konie żyły w czasch dinozaurów", "Ile jest ras koni", 

"Które konie są najwieksze, a które najmniejsze", "Jak nazywają się części ciała konia", "Jak nazywają się maści (kolory) koni",   

"Jak można określić wiek konia", "Jak wygląda strój jeździecki i rząd koński", "Jak pracowały konie w dawnych czasach, a jak 

dziś", "Koń w rzeźbie i malarstwie", "Kowal – ginący zawód", "Koń – jedno słowo wiele znaczeń" (konik: polny, morski, 

szachowy, na biegunach). Stworzyliśmy mapę graficzną na temat "Koń w życiu człowieka". Lista nowych pojęć związanych z 

badanym obiektem: podkowa, kowal, siodło, uzda, pegaz, centaur, maść, stadnina, rasa, toczek, bryczesy, mustang, rżenie, 

parskanie, powóz, stęp, kłus, galop, cwał, rumak, klacz, źrebak, ogier. 

 



II CZĘŚĆ – ROZWINIĘCIE PROJEKTU 

"Co chcemy wiedzieć o koniach" – układanie listy pytań 

 

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

Pani Ola zapisała wszystkie pytania na dużym arkuszu papieru. 

 



„Czy konie żyły w czasach dinozaurów"  

 Rozmowa na temat zmian wyglądu  konia na podstawie encyklopedii 

 

 

 

Dowiedzieliśmy się, że konie w czasach prehistorycznych były wielkości dzisiejszego lisa i  nie 

miały kopyt tylko palce. Z czasem palce zanikły i pojawiły się twarde zakończenia, które nazywamy 

dziś kopytami. 

 



„Konie najpiękniejsze zwierzęta świata” 

Poznajemy konie na podstawie encyklopedii, albumów, zdjęć i folderów przyniesionych 

przez dzieci 

 



 

 

"Konie to stworzenia piękne, szybkie, silne, malutkie i ogromne" 

Poznajemy rasy koni 

 

Dzieci dowiedziały się że wśród koni są malutkie jak pieski kucyki Falabella, ogromne 2 m Shire, 

najpiękniejsze konie arabskie oraz najszybsze konie angielskie. 

 



"Co jedzą konie" – zabawa badawcza 

Oglądanie pod lupą siana, słomy i owsa 

W trakcie wycieczki do Klubu Jeździeckiego oglądaliśmy co jedzą konie. Dowiedzieliśmy się, że 

lubią siano i owies, marchew, jabłka, a do czystości potrzebna jest słoma. W przedszkolu 

oglądaliśmy pod lupą w dużym powiększeniu ziarenka owsa i źdźbła siana oraz słomy.  

 



"Malowane rumaki"  

Poznajemy maści (kolory) koni 

 

Pani Ola pokazała nam jakie kolory czyli maści mają konie. Dowiedzieliśmy się, że są konie siwe 

(białe), kare (czarne), srokate (łaciate), kasztany (całe brązowe), gniade (brązowe z czarną grzywą i 

ogonem) i tarantowate (w kropki). 

 



"Konie sportowcami" – film multimedialny 

Na podstawie filmu multimedialnego dowiedzieliśmy się, że konie tak jak ludzie są sportowcami. 

Najpopularniejsze dyscypliny to: skoki przez przeszkody, ujeżdżenie, powożenie, cros, wyścigi, 

jazda westernowa. 



"Legendarne konie"  

Poznanie wyglądu Pegaza, Centaura, Jednorożca, Sleipnira na podstawie baśni 

 

 

Na podstawie legend dowiedzieliśmy się, że być może istniały w wyobraźni ludzi dziwne konie. 

Najsłynniejsze to: pegaz ze skrzydłami, jednorożec z rogiem na czole, centaur jako pół człowiek i 

pół koń, sleipnir ośmionogi koń wikingów.  

 

 

 



"Przejażdżki konne na kucyku Merino" 

 

 

Pani Ola przyprowadziła do ogrodu przedszkolnego naszego ulubionego kucyka szetlandzkiego 

Merino. Wszyscy jeździliśmy w siodle i przytulaliśmy się do niego. 



"Zabawki koniki"  - swobodne zabawy dzieci 

Zabawy swobodne przyniesionymi przez dzieci pluszakami, figurkami koni. 

 



"Konie" – założenie kącika tematycznego 

 

Na sali wybraliśmy miejsce, gdzie ułożyliśmy wszystkie zabawki, encyklopedie, bajki, przedmioty 

związane z końmi. 



"Najpiękniejsze opowieści o kucykach"  

 

Pani Ola przeczytała nam bajeczki o kucykach Pony, opowieści Martynki i jej przygodach w stajni. 

Najbardziej podobała nam się rosyjska baśń ludowa o "Koniku Garbusku" w trakcie projekcji filmu 

animowanego 

 



"Pegaz" – praca plastyczna. Kolaż 

 

 

 

Na zajęciach plastycznych wykonaliśmy prace  pt. "Pegaz" według naszego pomysłu. 

 

 



"Nasze prace" - prezentacja 

 

 



"Kowal ginący zawód" – film multimedialny 

 

Na zajęciach w przedszkolu mieliśmy możliwość zobaczyć kim jest kowal i jak wygląda jego praca. 

Dowiedzieliśmy się, że podkowy są dla konia tak ważne jak buty dla człowieka. Ułożyliśmy 

podkowy od największej do najmniejszej i opisaliśmy ich wygląd. 
 

 



"Po co koniom podkowy" – eksperyment. 

Obserwacja pod lupą budowy podkowy 

 

 

W trakcie trwania projektu oglądaliśmy pod lupą z czego zbudowana jest podkowa. Zobaczyliśmy, 

że z żelaza które w dużym powiększeniu jest chropowate. Jedna dziewczynka przyniosła 

zardzewiałą podkowę – porównaliśmy ją z idealnie gładką. 
 

 

 



„Strój jeździecki"  

 Eksploracja autentycznego wyposażenia ubioru jeźdźca. 

Pani Ola przyniosła na zajęcia prawdziwy kask (toczek) jeździecki, który zabezpiecza głowę przed  

urazem . Wysokie buty (oficerki), które chronią łydkę przed otarciem. Wszyscy mieliśmy możliwość 

poczuć się prawdziwymi jeźdźcami i amazonkami w oryginalnym ubiorze. 

 



"Rząd koński (siodło, uzda)”  

 Eksploracja autentycznego wyposażenia sprzętu jeździeckiego 

 

Kto by pomyślał, że będziemy bawić się w przedszkolu prawdziwą uzdą, która służy do kierowania 

koniem oraz siodłem dzięki któremu jeździ się bezpieczniej i wygodniej. Pani Ola przyniosła nam 

dwa siodła (sportowe i kowbojskie). 



 "Koń w malarstwie i rzeźbie" 

Oglądanie reprodukcji  słynnych malarzy i rzeźbiarzy koni 

(J. Kossaka, Chełmońskiego, Brandta, Michałowskiego, Matejki). 

Dzieci przyniosły na zajęcia albumy i reprodukcje słynnych malarzy koni. Z ogromnym 

zaciekawieniem oglądaliśmy piękne reprodukcje i rzeźby. 

 



"Uczymy się rysować konie"  

Szkice wg twórczości dzieci 

Chętne przedszkolaki  miały możliwość wykazać się talentem malarskim. Na podstawie książek 

przyniesionych przez dzieci uczyły się jak prawidłowo naszkicować postać konia. 



"Koń widziany oczami dziecka" 

Konkurs  plastyczny grupowy rodziców z dziećmi 

 

W trakcie trwania projektu został ogłoszony konkurs plastyczny na obraz lub szkic portretu konia. 

Rodzice i dzieci chętnie przyłączyli się do zabawy rysując, malując i szkicując obrazy koni. 

 



"Obrazy małe i duże" –  

Zabawa matematyczna – mierzenie centymetrem 

 

Na zajęciach matematycznych mierzyliśmy za pomocą metra krawieckiego długość i szerokość 

obrazów malarskich. Porównywaliśmy ich wielkość i kształt. 

 

 

 



"Drewniany konik"   

 Praca techniczna wg instrukcji obrazkowej. Rzeźba. 

 

Na zajęciach technicznych wykonaliśmy samodzielnie wg instrukcji obrazkowej rzeźbę konika z 

drewna i włóczki. Z papieru wycieliśmy siodło i uzdę, a jeźdźcem został kasztanowy ludzik. 

 



"Nasze prace" - prezentacja 

 

 



 

"Wspomnienia o koniach pani Oli"   

Oglądanie zbioru zdjęć z prywatnej kolekcji 

 

 

Pani Ola przyniosła nam do pokazania prywatne zdjęcia ze swojej kolekcji. Dowiedzieliśmy się, że 

kiedyś nasza pani trenowała jeździectwo w dyscyplinach: skoki przez przeszkody, cross, ujeżdżenie. 

Opowiedziała nam śmieszne i wesołe sytuacje jakie doświadczyła przy koniach. 



"Koń"- jedno słowo wiele znaczeń. 

 

Dowiedzieliśmy się, że w języku polskim słowo "koń" może mieć wiele znaczeń. Opisuje ono 

konika morskiego, konia szachowego, konia na biegunach i  konika polnego. 

"Koń szachowy" – poznanie figury szachowej 



 

Wieloznaczność słowa koń odnosi się do figury szachowej. Poznaliśmy zasady gry w szachy, a 

najtrudniejszy ruch należał do konia szachowego. Dzieci przyniosły swoje prywatne szachy do 

wspólnej gry. 

 



"Konik morski" – film multimedialny 

 

Drugim słowem opisującym konia jest nazwa ryby morskiej "Konik morski". Dowiedzieliśmy się, 

że mieszka ona na rafie koralowej i jest bardzo malutka. Ryby te zostały tak nazwane ponieważ 

przypominają wyglądem konie. 

 



"Konik polny" – różnice i podobieństwa 

 

Kolejnym słowem oznaczającym konia jest nazwa owada mieszkającego na łące to "konik polny". 

Wiemy, że nie ma on nic wspólnego z naszym koniem. Nazwano go dlatego tak ponieważ skacze  

wysoko jak prawdziwe konie. 
 

 

 

 



"Koń na biegunach" – zabawka z dawnych lat 

 

 

Ostatnie słowo oznaczające konia to nazwa zabawki "koń na biegunach". Zabawkę przyniosła 

Małgosia i opowiedziała nam jak bezpiecznie się nią bawić. W dawnych czasach nasze babcie i 

dziadkowie mieli właśnie takie zabawki. Wszystkie dzieci chętnie i z radością huśtały się do przodu 

i do tyłu.  



"Koń w dziejach świata" – historia konia żołnierza 

Na zajęciach patriotycznych poznaliśmy historię konia jako żołnierza. Pani Ola opowiedziała nam 

jak konie służyły w wojsku. Były konie wojów, rycerzy, husarzy. Koleżanka z grupy Ola przyniosła 

album pt. "Wrześniowy szlak" opowiadający o koniach ułanów. 



"Gdzie mieszkają konie" 

 Wycieczka do Klubu Jeździeckiego OJK "Pegaz – spotkanie z ekspertem 

 

Na zakończenie projektu udaliśmy się do klubu jeździeckiego OJK "Pegaz" w Nowej Hucie. 

Spotkaliśmy się z ekspertem instruktorem jazdy konnej, który opowiedział nam o zachowaniach 

koni, sposobach karmienia oraz bezpieczeństwie w stajni. 

 



III. CZĘŚĆ -  ZAKOŃCZENIE PROJEKTU 

„Wystawa prac dzieci” 

 



 



"Koń jaki jest każdy widzi"  

 Prezentacja wiedzy, dzieł sztuki i przedmiotów związanych z końmi w przedszkolu dla 

młodszych kolegów i koleżanek 

 

 



 

 

 

 



 


