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Co to jest metoda projektu?

 Istotą metody projektów jest samodzielna praca służąca 

do realizacji określonego przedsięwzięcia (zadania lub problemu               

dydaktycznego wychowawczego), w oparciu o wcześniej przyjęte     

hipotezy.

 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

 Ma poczucie sprawstwa

 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.



Dzieci z grupy „Motylki” 
w miesiącu październiku, 
eksperymentowały i badały jabłko

w każdej postaci.

Jesień to okres, w którym owoców jest pod dostatkiem.

A jabłko jest tym owocem, które jest znane dzieciom.

Zapytałam dzieci jakie owoce lubią najbardziej. Z analizy

moich rozmów z dziećmi i obserwacji wywnioskowałam,

że dzieci lubią jeść jabłka. Zaproponowałam dzieciom

bliższe poznanie tego owocu.



Oto efekty naszych poszukiwań i badań.

Zapraszamy do obejrzenia.



Stworzyliśmy siatkę pytań czego 
chciałyby się dowiedzieć dzieci o 
jabłku:





Kolejnym krokiem realizacji naszego 
projektu było poznanie historyjki 
obrazkowej „Od ziarenka do owocu”



Tworzyliśmy wspólnie z dziećmi i rodzicami kącik 
przyrody oraz kącik z literaturą. Dzieci chętnie 
oglądały i słuchały informacji dotyczących jabłek



Poznawaliśmy i smakowaliśmy 
różne rodzaje jabłek



Tam gdzie można kupić 
jabłka- warzywniak







Spacer w okolicy przedszkola 
- szukamy jabłonki



Sałatka owocowa







Tworzyliśmy zbiory z jabłek 
ze względu na ich kolor





Wykonaliśmy doświadczenie 
związane z przechowywaniem jabłek 
w rożnych miejscach



Gotowaliśmy kompoty z jabłek
i wbrew oczekiwaniom dzieci nie 

miał on koloru różowego ;-)









Przygotowaliśmy smakołyki z jabłek dla 
swoich kolegów, mieliśmy nadzieję, że 
będzie im smakować…















Skąd się wziął robaczek w 
jabłku?





Z paniami z KGW z Gdowa 
robiliśmy zapasy na zimę



Panie powiedziały nam jakie 
można zrobić przetwory z jabłek



Pomogły nam również
w przygotowaniu kanapek 

z ciepłym dżemem





Na koniec zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie 
i podziękowaliśmy gościom za wspólnie 
spędzony czas i zdobytą wiedzę



A oto efekty naszej pracy …



Panie pozwoliły nam 
przymierzyć swój strój regionalny 




Wycieczka do sadu

















Układaliśmy różne kształty
z jabłek







Poznaliśmy wyciskarkę do soków. 



Dzieci chętnie delektowały się 
świeżym 100% sokiem z jabłek.







Zapoznaliśmy się z utworem pt.„Entliczek 
pentliczek” J. Brzechwy, oraz dowiedzieliśmy się 
które zwierzęta lubią jabłka







Byliśmy też w sklepie 
w poszukiwaniu produktów 
zawierających jabłka



















I oczywiście degustacja 
naszych „zakupów”









Układaliśmy, przyklejaliśmy













Zdrowe chipsy jabłkowe!





Z pomocą tablicy multimedialnej 
dowiedzieliśmy się czy jeże jedzą 
jabłka





Porównywaliśmy ciężar 
jabłek



Ważyliśmy je za pomocą 
różnych wag













Nasze prace plastyczne











Niespodzianka dla rodziców-
babeczki jabłkowe















Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim 
rodzicom, dziadkom i ekspertom 
którzy pomogli nam zrealizować 
projekt edukacyjny „JABŁKO”
Mam nadzieję, że wiedza zdobyta 
poprzez działanie, obserwowanie 
i eksperymentowanie na długo 
zostanie w naszej pamięci.


