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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 2019r. w grupie III (5,6  – latki)  przeprowadzono zajęcia metodą projektów badawczych o 
tematyce „JASKINIA”. Dzieci postawiły pytania: Jak woda stworzyła jaskinię?, Skąd się wzięły sople na suficie jaskini?
Dlaczego nietoperze mieszkają w jaskini?, Czy można spotkać pająki pod ziemią?, Czy dziś można spotkać tygrysa w jaskini?, 
Czy w jaskini są kamienie?, Czy w jaskini płynie rzeka?,Czy w jaskini jest zimno czy ciepło?, Jak wyglądał dom jaskiniowców?, 
Dlaczego jaskiniowcy dmuchali rurkami na ścianę?, Jak ubierali się jaskiniowcy, Jak jaskiniowcy rozpalali ognisko?, Czy w 
jaskini trzeba chodzić schylonym?.  Stworzyliśmy mapę graficzną na temat "Podziemny świat przyrody". Lista nowych pojęć 
związanych z badanym obiektem:  prehistoria, grota, stalaktyty, stalagmity, nietoperz, jaskiniowiec, krzesiwo. krzemień, 
łuczywo, maczuga, grotołaz, malowidło. Napisaliśmy list do rodziców z prośbą o pomoc w realizacji przebiegu tego 
przedsięwzięcia.  



II CZĘŚĆ – ROZWINIĘCIE PROJEKTU

„Układamy wspólnie listę pytań na temat jaskini”

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



„Podziemny świat przyrody”
poznajemy jaskinię na podstawie encyklopedii, albumów, zdjęć i filmów

Dzieci przyniosły do przedszkola książki, albumy, zdjęcia i encyklopedie na podstawie, których
zaczęliśmy poznawać  ciekawy świat jaskiń.



„Prezentacja audiowizualna o jaskini”

Pani Ola zaprezentowała nam film przyrodniczy o powstaniu jaskini. Wiemy, że wydrążyła ją woda
w postaci podziemnej rzeki.



„Skała z której powstała jaskinia”

Poznaliśmy skałę z której powstała jaskinia. Dowiedzieliśmy się jak ona powstała (ze skamieniałych
szczątków zwierząt żyjących w pradawnych oceanach) – amonity.



„Oglądamy przez lupę i mikroskop skałę wapienną”
doświadczenia w skali mikro

Widzieliśmy w dużym powiększeniu wapień i skamieniałe amonity.



„Budujemy jaskinię na naszej sali”
– replika w skali makro

Wszyscy ochoczo zabrali się do gniecenia szarego papieru  i przyklejania go do ścian naszej jaskini.



„Jak zmieniała się jaskinia w ciągu trwania projektu”

Na początku były tylko ściany i sufit jaskini, łóżko ze skóry, kamienny stolik i krzesełko.



„Stalaktyty, stalagmity i kolumny w naszej jaskini”

Potem zrobiliśmy stalaktyty, stalagmity i kolumny z papieru i ozdobiliśmy nimi naszą jaskinię.



„Robimy stalaktyty i stalagmity do naszej jaskini”

To proste zadanie stalaktyty rosną z góry, a stalagmity rosną z dołu.



„  Mierzymy stalaktyty”
zabawy matematyczne

Za pomocą centymetra krawieckiego porównywaliśmy długość skalnych sopli.



„Zabawy swobodne w jaskini”

W jaskini to fajna zabawa



Wszyscy chcieli bawić się cały dzień.



„Zwierzęta zamieszkujące jaskinię w dawnych czasach” 
- prezentacja multimedialna

Pani Ola pokazała nam film o prehistorycznych zwierzętach żyjących w dawnych czasach w
jaskini. Poznaliśmy lwa, niedźwiedzia, hienę jaskiniową oraz tygrysa szablo zębnego.



„Zwierzęta zamieszkujące jaskinię dziś” 

Dowiedzieliśmy się, że dzisiejsi mieszkańcy jaskini są bardzo mali. Należą do nich nietoperze,
węże, pająki i płazy pozbawione koloru i wzroku. Za to mające wspaniały węch.



„Zabawkowi mieszkańcy jaskini” 
– zabawy z pluszakami

Dzieci przyniosły do zabawy własne zabawki pluszaki zwierząt jaskiniowych. Wszyscy chętnie
bawili się nimi wymyślając ciekawe historie i przygody małych bohaterów.



„Nietoperz latający ssak”
– prezentacja multimedialna.

Pani Ola opowiedziała nam na podstawie filmu jak wyglądają i jak żyją nietoperze w jaskini.
Dowiedzieliśmy się, że są one różnej wielkości (mogą być małe jak myszki i duże jak psy). Wiemy
też, że są bardzo pożyteczne bo zjadają komary. Wiemy też, że nie wolno ich dotykać bo to dzikie

zwierzęta.



„Ile waży nietoperz?”
– ważenie przy użyciu wagi kuchennej.

Dowiedzieliśmy się, że mały nietoperz mieszkający w Polsce może
ważyć tyle co 2 kostki czekolady. My ważyliśmy pluszowego nietoperza,

który, ważył 10 dag.



„Nietoperze przytulanki”

Pani Ola przyniosła nam dwa nietoperze przytulanki. Wszyscy chcieli je
karmić z buteleczki, nosić w futerkach i usypiać do snu.



„Nasze nietoperze”
praca techniczna

Dowiedzieliśmy się, że nietoperze to jedyne latające ssaki na świecie i wykonaliśmy z kartonu ,
każdy swojego nietoperza.



„Najpiękniejsze nietoperze” - prezentacja



„Ognisko  w życiu jaskiniowców”
eksperyment z kamiennym  krzesiwem

Poznaliśmy pierwszy sposób rozpalania ogniska przez człowieka prehistorycznego przy pomocy
krzemienia.



„Rozpalamy ognisko”
eksperyment z drewnianym krzesiwem

A oto drugi sposób rozpalania ognia poprzez pocieranie dwóch patyków. Niestety nie udało się bo to
długotrwały proces, ale przynajmniej wiemy jak to się robi.



„Narzędzia człowieka prehistorycznego”
prezentacja

Poznaliśmy  narzędzia wytwarzane przez człowieka jaskiniowego (łuki, maczugi) przyniesione
przez dzieci z domu.



„Robimy maczugi”
zabawa manualna

Samodzielnie wykonaliśmy swoje maczugi do ćwiczeń gimnastycznych.



„Ćwiczymy z maczugami”
ćwiczenia gimnastyczne metodą Kniessów

Dokonaliśmy sprawność ruchową w trakcie ćwiczeń gimnastycznych z maczugami.



„Malowidła jaskiniowców”- eksperymenty z farbą

Ozdobiliśmy naszą jaskinię malowidłami naściennymi  (odciski dłoni) tak jak dawniej człowiek
prehistoryczny.  Taką zabawę uwielbiają wszystkie dzieci.



„Zwierzęta widziane oczami jaskiniowców”
prezentacja multimedialna

Pani Ola pokazała nam na filmie mamuty, jelenie, bizony i inne dzikie zwierzęta, które żyły w
czasach jaskiniowców. My narysowaliśmy węglem  zwierzęta, które można było spotkać przed

jaskinią w czasach prehistorycznych.



„Nasze zwierzęta” - prezentacja

Pojawiły się mamuty, jelenie, tygrysy szablo zębne, konie, niedźwiedzie jaskiniowe.



„Jaskinia Wierzchowska” 
 wycieczka do Jaskini w Ojcowskim Parku Narodowym

Wreszcie mogliśmy zobaczyć prawdziwą jaskinię. Obserwowaliśmy stalaktyty, stalagmity, zobaczyliśmy małego
nietoperza, pająka jaskiniowego, miejsce pobytu niedźwiedzia i lwa jaskiniowego oraz salę w której mieszkał człowiek

prehistoryczny. W jaskini było ciemno, ale nic nas nie wystraszyło, bo mieliśmy latarki. 



„Mali grotołazi”
eksperymenty z latarkami

Bawiliśmy się również w grotołazów, którzy odkrywali jaskinię przy użyciu latarek.
Eksperymentowaliśmy ze światłem w ciemności tworząc własne teatry cieni.



„Latarka”
– eksperymenty ze światłem

Dzieci przyniosły wiele latarek, którymi bawiliśmy się w naszej jaskini na sali. Kilka z nich miały możliwość rzucania
cieni nietoperzy w pomniejszeniu lub w powiększeniu. Wszyscy chcieli eksperymentować ze światłem – to dopiero była

frajda.



„Pokaz mody jaskiniowej”
bal jaskiniowców

W przedszkolu odbył się pokaz mody jaskiniowej na uroczystym balu, w trakcie którego dzieci
zaprezentowały stroje przygotowane wspólnie z rodzicami w domu.



„Stroje małych jaskiniowców -   prezentacja



Oto jaskiniowcy jak malowani.



„Co wiemy o jaskini” - kącik tematyczny



„Jaskinia dawniej i dziś” 
Konkurs na plakat i makietę (rodzice, dzieci)



Oto nasze prace



III. CZĘŚĆ -  ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

„Wystawa prac dzieci”



„Między nami jaskiniowcami”
- prezentacja dla innych grup




