
ZABAWKI

Nauczyciel: Anna Podolak

Czas trwania projektu:  2 tygodnie 

Grupa II   4-latki



I  ETAP PROJEKTU – ROZPOCZĘCIE 

1. Wybór tematu

Temat wyłonił się z inicjatywy nauczyciela. Każdy z nas pamięta swoją ulubioną zabawkę z dzieciństwa. Niektórzy mają ją gdzieś ukrytą

do dzisiaj. Wszystkie dzieci lubią bawić się zabawkami. Stąd zrodził się pomysł, by pogłębić temat zabawek. Napisany został list do

rodziców prośbą o zaangażowanie się w realizację projektu. Ogłoszony został też konkurs plastyczny pt. „Zabawka z niczego”.

2. Cele projektu :

• Rozwijanie samodzielnej aktywności poznawczej

• Rozwijanie kreatywności  i pomysłowości dzieci

• Kształcenie logicznego myślenia 

• Budowanie wiedzy na temat rozwoju techniki i jej wpływu na życie człowieka    

• Wzbogacenie słownictwa dzieci o nowe pojęcia 

• Inicjowanie samodzielnych działań dzieci w naturalnym środowisku

3. Przewidywane osiągnięcia dziecka:

- potrafi badać, obserwować i wyciągać wnioski

- tworzy pracę  wg własnej inwencji

- potrafi myśleć kreatywnie
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4. FORMUŁOWANIE LISTY PYTAŃ

Z pomocą kochanych Rodziców stworzyliśmy w naszej sali kącik zabawek, którymi bawili

się nasi Rodzice oraz tych, którymi obecnie my się bawimy. Powstała mapa myśli

z interesującymi nas pytaniami dotyczącymi zabawek.
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II  ETAP PROJEKTU – AKTYWNOŚĆ BADAWCZA

Swoją działalność badawczą zaczęliśmy od poszukiwania odpowiedzi na pytana:

- Po co są  nam potrzebne zabawki? 

- „Zabawki  są potrzebne dzieciom do zabawy” -Adaś

- „Gdyby nie było zabawek byłoby  strasznie nudno ”  - Witek 

- „Zabawki są fajne”  - Anastasia

- „Kotki też mają zabawki” - Lenka

- Z czego zrobione są zabawki?

„ Z gumy”

„Włóczki”

„ Z drewna”

„Metalu”

„ Plastiku”

„Tkaniny”
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Bawimy się w badaczy. 
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W szukaniu odpowiedzi na nurtujące nas pytania o zabawkach  pomogli 

nam eksperci  z Muzeum Etnograficznego w Krakowie.

W chacie mogliśmy się na chwilę poczuć jak dzieci  w dawnych czasach.
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Jakimi zabawkami bawiły się dzieci 100 lat temu? 

Piłką szmacianką

Lalką ze słomy

Lalką  gałgankową
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Czym różnią się zabawki współczesne od tych sprzed lat ?

Dzisiaj wystarczy włożyć baterię do zabawki, żeby działała. Dawniej trzeba było samemu nimi ruszać? 
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Wprawialiśmy w ruch zabawki z odpustowych kramów, podwórek i wiejskich chat. 
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„Zakręcić bączkiem” to nie taka prosta sprawa. 
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Odkryliśmy  potencjał prostych, łatwo dostępnych materiałów do stworzenia 

zabawki zręcznościowej
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Bawiliśmy się w projektantów zabawek. 

12



A oto wystawa naszych pomysłowych prac. 
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Nasza mała Fabryka zabawek.
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Zabawki można zrobić naprawdę z wszystkiego. Wszystko zależy od naszej wyobraźni! 
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Nic tak nie cieszy jak własnoręcznie zrobione zabawki. 
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Po oglądnięciu filmów edukacyjnych testowaliśmy dawne pomysły na spędzanie wolnego czasu.

Dawne zabawy podwórkowe.

„Piekło – niebo” 
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„Gra w serso” 
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„ Skakanie na skakance” 
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„Chłopek”
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Dzięki deszczowej pogodzie wiemy już, że w zabawy podwórkowe                         

nie musimy bawić się tylko na podwórku. 
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„Kółko - krzyżyk” 

„Chodzi lisek…” 

Zabawy naszych rodziców. 23
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Zabawy z dzieciństwa naszych rodziców bardzo przypadły  nam do gustu. 



Zabawy matematyczne zabawkami.

Liczyliśmy, segregowaliśmy, układaliśmy… 
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26Testujemy  zabawki .



Lale, lalki, laleczki.

Gościliśmy u nas w przedszkolu mamę Wojtka, która opowiedziała nam czym ona bawiła się                                 

w dzieciństwie.  Pokazała nam jak można zrobić samemu lalkę z włóczki oraz przedstawiła krótki 

teatrzyk kukiełkowy własnoręcznie zrobionymi lalkami. Bardzo jej za to dziękujemy!
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Piękne przedstawienie w wykonaniu pani Magdy tak nas zainspirowało,                                              

że cały dzień robiliśmy swoje teatrzyki. 
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Śmiechu było przy tym, że ho, ho.  
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III ETAP PROJEKTU – ZAKOŃCZENIE 

Zdobytymi przez nas wiadomościami na temat zabawek podzieliliśmy się                 
z młodszymi kolegami  z przedszkola.

Zaprezentowaliśmy maluszkom przedstawienie o zabawkach. 
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Opowiadaliśmy ciekawostki o zabawkach. 
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Pokazywaliśmy nasze samodzielnie zrobione zabawki. 
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Zabawka z niczego.

Ostatnim etapem naszego projektu było rozstrzygniecie  konkursu plastycznego: „Zabawka z niczego” 
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Zabawki powstały z różnych opakowań, pudełek itp.



Prezentujemy swoje zabawki. 
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Wszystkie prace są piękne ! Gratulujemy pomysłów!
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Podczas projektu dzieci prowadziły obserwacje i badania, same mogły być ekspertami. 

Były pozytywnie nastawione na nowe działania. Wzbogaciły swoją wiedzę nt. zabawek. 

Poznały ciekawe zabawy podwórkowe z dawnych lat. Podejmowały samodzielną 

aktywność poznawczą np. oglądanie książek. 
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Dziękuję Rodzicom za zaangażowanie w projekt.

Anna Podolak  


