
W listopadzie 2022 r. grupa XIII  zrealizowała projekt edukacyjny Książka. Celem projektu było 

m.in. pogłębienie nawyków czytelniczych, wzbogacenie słownik czynnego dzieci, rozwijanie 

zdolności koncentracji oraz wyobraźni. W fazie wstępnej dzieci wraz z nauczycielką stworzyły 

siatkę pytań, w której zawarte były wszystkie pytania na jakie dzieci chciałyby uzyskać 

odpowiedź, np. dotyczące autora, ilustratora czy drukarza, najstarszych książek i ich 

powstawania. Dzieci wspólnie utworzyły kuferek badacza , który wyposażyły w niezbędne 

przedmioty tj. książki, zakładki, encyklopedie, albumy, a nawet zdjęcie maszyny do pisania. W 

trakcie projektu utworzyły nowy kącik książki wyposażony w ciekawe pozycje literackie. Dzieci 

dowiedziały się jak powstaje książka. Odbyła się także wycieczka online do księgarni, drukarni 

i muzeum książki. Dzieci opowiadały o swoich ulubionych książka i stworzyły do nich ilustracje. 

Z obrazków dzieci powstał album projektowy. Dopełnieniem projektu była praca z aplikacjami 

edukacyjnymi.  

Przedszkolaki z grupy XIII Misie zrealizowały projekt badawczy Drzewo. Pierwszym etapem 

realizacji projektu było wspólne wykonanie siatki pojęciowej „Co chcemy wiedzieć o 

drzewach?”. Dzieci wspólnie sformułowały pytania, na które chciały uzyskać odpowiedzi oraz 

poszerzyć swoją wiedzę na temat drzew. Aby otrzymać odpowiedzi na postawione pytania 

wybrały się do ogrodu przedszkolnego, gdzie zapoznały się z budową drzewa, porównywały 

drzewa iglaste i liściaste oraz ich owoce, zbierały okazy do kącika przyrodniczego. W ogrodzie 

mierzyły grubość pni za pomocą sznurka oraz sprawdzały ile dzieci potrzeba do objęcia drzewa. 

Podczas realizacji zadań badały korę drzew przy pomocy lupy oraz kalkowały ją przez papier. 

Dużą rolę odgrywały też praktyczne działania takie jak: oglądanie przez lupę okazów przyrody 

zebranych w ogrodzie oraz przyniesionych przez dzieci. Działaniami towarzyszącymi były 

zabawy dydaktyczne na których dzieci próbowały dopasować drzewo do jego liści i owoców, 

zadanie to nie okazało się trudne dla dzieci. Dzieci tworzyły prace plastyczne, które były 

odzwierciedleniem zdobytych doświadczeń oraz obserwacji. W ramach realizacji projektu 

dzieci obejrzały film edukacyjny o drzewach w którym bardzo ekspert ciekawie opowiedział 

dzieciom o drzewach, zwierzętach, lesie i jego znaczeniu dla środowiska i człowieka.  

Projekt Drzewo rozbudził u dzieci zainteresowania przyrodnicze i zwrócił uwagę na potrzebę 

ochrony przyrody. 

 


