
W październiku 2022 r. dzieci w naszym przedszkolu realizowały kolejne 

projekty edukacyjne.  

Ciekawą tematykę podjęła grupa IX Żabki, która w dniach od 17 do 21 

października 2022 r. przystąpiła do realizacji projektu badawczego Idzie jesień z 

deszczem- Woda. Celem projektu było rozwijanie u dzieci zainteresowania 

światem przyrody, wzbudzanie chęci poszukiwania odpowiedzi na zadawane 

pytania, utrwalanie i pogłębianie wiedzy dzieci o wodzie, uświadomienie 

znaczenia wody w życiu człowieka oraz w całym ekosystemie.  

Na początku projektu dzieci wraz z nauczycielką stworzyły siatkę tego, co 

już wiedzą o wodzie. Następnie ustaliły zagadnienia, o których chciałyby 

dowiedzieć się czegoś więcej. Poznały budowę i rodzaje chmur, ich wielkość oraz 

wpływ na pogodę. Obejrzały film edukacyjny, dzięki któremu dowiedziały się 

skąd się bierze woda, co powoduje zanieczyszczenia wody, jak działa 

oczyszczalnia wody oraz dlaczego woda może być słodka albo słona. 

Dowiedziały się także, jakie zwierzęta zamieszkują zbiorniki wodne. Dzieci 

poznały również specyfikę zawodu meteorologa, dzięki któremu dowiedziały się, 

jak można przewidzieć pogodę, jak powstają chmury burzowe i tornada.   

Nauczycielka, wspólnie z dziećmi, utworzyła w sali kącik wodny, w którym 

dzieci zgromadziły książki, albumy, encyklopedie oraz wszystkie przedmioty, 

jakie przyniosły ze sobą związane z wodą.  

Cały projekt zakończony został wspólną zabawą z eksperymentami. Dzieci 

sprawdzały właściwości wody i stworzyły grupowa hodowlę kryształów.  

Uważam, że dzięki  realizacji tego projektu dzieci miały możliwość poznać 

jak wielką rolę w naszym życiu odgrywa woda oraz jakie znaczenie ma dbanie o 

nasze środowisko i oszczędzanie wody. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W październiku w każdej grupie odbyły się zabawy integracyjne dla dzieci i 

rodziców. Był to czas pogłębiania relacji rodzinnych oraz wspólnej wesołej 

zabawy. 

Pod koniec października 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Podróże z 

Wesołym Pędzelkiem. W tym dniu wszystkie dzieci z przedszkola wspólnie 

wyruszyły w podróż po Australii. Poznały kulturę tego kraju, stolicę oraz 

wysłuchały hymnu. Wzięły udział w quizie, poszerzającym wiedzę na temat tego 

niezwykle ciekawego miejsca. Największym jednak zainteresowaniem cieszyło 

się zadanie, polegające na wykonaniu pracy plastycznej metodą kropkowaną. 

Zabawy integracyjne dzieci z rodzicami. 

 

 

 

 


