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Violetta Smentek, Małgorzata Ziemska 

02.11 -20.11.2015 r. 
 

 

Projekt edukacyjny 

„Ziarna” 

Pięciolatki – „Tropiciele” 
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Cele ogólne: 

 

 kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji, 

 doskonalenie umiejętności formułowania pytań, 

 wzbogacanie słownictwa dzieci związanego z tematem, 

 rozwijanie twórczego i logicznego myślenia, 

 dzielenie się spostrzeżeniami w formie 

  plastycznej i słownej, 

 kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,  

 rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. 
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I etap - wybór tematu wynikającego z zainteresowań dzieci :  

 przygotowania do rozpoczęcia projektu (szukanie materiałów, ekspertów), 

 rozszerzenie  oferty kącika przyrodniczo-badawczego w sali, 

 zabawy muzyczno-ruchowe, manipulacyjne, doświadczenia, obserwacje. 
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                                     Rozpoczęcie projektu – 2.10.2015 r.  

przygotowanie siatki pojęć obrazującej obecny stan wiedzy na temat ziaren. 

Postawienie pytań, na które chcielibyśmy znać odpowiedź  i hipotez w jaki 

sposób to zrobimy. 
1. Jak się robi ziarna (Julia R.)? 

2. Jak się sadzi kukurydzę (Wika)? 

3. Czy roślina wysiana wyrośnie duża (Mania)? 

4. Czy wszystkie kwiaty maja ziarna (Paweł)? 

5. Jak się piecze chleb (wszyscy)? 

6. Jaki one (ziarna) mają smak (Oliwia)? 

7. Które nasiona są jadalne (Paweł)? 

8. Jakie są przepisy na chleb (c.Violetta)? 

9. Jak się robi płatki: kukurydziane (Szymon), owsiane (Wika)? 

10. Czy wszystkie nasiona wyglądają tak samo (Paweł, Mania)? 

11. Czy trzeba nasiona podlewać (Julia R.)? 

12. Jak się robi mąkę (Wika)? 

13. Jak się robi chleb (Kuba L.)? 

14. Od czego zależy smak chleba (c.Violetta)? 

15. Czy drzewo to kwiat (c.Małgosia)? 
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II etap - realizacja projektu-  szukanie odpowiedzi na postawione pytania  -  

wnikliwe zgłębianie tematu. 

02.11.2015 r. wysialiśmy ziarna zbóż w doniczkach na parapecie w sali w celu 

prowadzenia obserwacji. Doświadczenie polegało na zobaczeniu różnic we 

wzroście roślin z dostępem do światła i bez oraz podlewanych i nie. Dyżurni 

mierzyli i notowali codzienne zmiany. 

                                                        



6 

 

03.11.15r. Julia Świderska zaprezentowała przepis na krupnik, który 

rodzinnie ugotowali. Na uwagę zasługuje fakt wykorzystania do 

przygotowania ww. dania ziaren kaszy jęczmiennej, kurczaka z chowu 

zagrodowego oraz soli himalajskiej.  
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3 i 4. 11.15 r. próbowaliśmy odpowiedzieć na pytania dotyczące kwiatów i 

ziaren. Wszyscy przynieśli do przedszkola kwiaty, które oglądaliśmy, 

kroiliśmy na części, wąchaliśmy, porównywaliśmy wielkość i kształt 

znalezionych ziaren. Oglądaliśmy książki, atlasy przyrodnicze. 
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5.11.15 r. wybraliśmy się na wycieczkę do sklepu ze zdrową żywnością, w 

którym dowiedzieliśmy się, jakie ziarna są jadalne, jak się robi płatki 

kukurydziane i owsiane. Kupiliśmy różne rodzaje mąki, płatków i ziarna, które 

obejrzeliśmy dokładnie w przedszkolu. Ziarna były dodatkiem do śniadań. 
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6.11.15 r. szkicowaliśmy kolby kukurydzy i  nadal prowadziliśmy codzienne 

obserwacje wysianych zbóż. 
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9.11.15 r. oglądaliśmy na ilustracjach różne wiatraki: kozłowe drewniane 

holenderskie z cegły i kamienia oraz młyny wodne. Został ogłoszony konkurs 

rodzinny na młyn wietrzny wiatrak.  

 

 

10.11.15 r. obejrzeliśmy film dydaktyczny „Od ziarenka do bochenka”.   

 

 

 

W czasie zabaw dowolnych korzystaliśmy często z przedmiotów 

zgromadzonych w kąciku projektowym, np. mieląc różne zboża na mąkę 

przy pomocy młynka ręcznego.              
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12.11.15r.  w roli ekspertów wystąpiły babcia i prabacia Oliwii Lulki, które 

razem z dziećmi upiekły chleby z maki orkiszowej. Do ich wypieku użyły 

specjalnej maszyny do pieczenia chleba oraz dla porównania tradycyjnej 

foremki i piekarnika. Pierwszy upiekł się chleb w piekarniku i już po godzinie 

mogliśmy go spróbować. Oba chleby były bardzo smaczne i pełne ziaren.  
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13.11.15 r. wykonaliśmy pracę plastyczną „Koszyk z pieczywem” metodą 

Doroty Dziamskiej (aktywne słuchanie muzyki). 

16.11.15r. Marysia Szal zaprezentowała przepis na chleb na zakwasie. Chleb 

był pyszny o czym przekonaliśmy się sami podczas śniadania.  
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17.11.15 r. byliśmy na wycieczce w piekarni. Dowiedzieliśmy się jakie chleby 

się w niej piecze, co jest do tego potrzebne. Przekonaliśmy się, że wszystkie 

sprzęty są o wiele większe niż w naszej domowej kuchni. Mogliśmy upiec 

ciasteczka, które zajadaliśmy po drodze. 
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19.11.15 r. Odbyło się spotkanie z rodzicami w ramach zakończenia projektu 

edukacyjnego „Ziarna”. Rano upiekliśmy chleb gryczany, który był potrzebny 

na popołudniowe warsztaty kulinarne. 
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Potem zaśpiewaliśmy piosenki, zatańczyliśmy kujawiaka i wspólnie z 

rodzicami wzięliśmy udział w zabawach integracyjnych.  
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Ponadto zostały wręczone nagrody za udział w konkursie rodzinnym pt. „Młyn 

wietrzny- wiatrak”. Poniżej zdobywcy dwóch pierwszych miejsc. 
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Wyniki konkursu „Młyn wietrzny - wiatrak”: 

Jury w składzie: 

dyrektor p-la Małgorzata Materna-Gucia 

oraz pozostali pracownicy przedszkola 

w tajnym głosowaniu, wyłoniło zwycięzców: 

I miejsce zajęła rodzina Marysi Szal i Antosia Danielewskiego 

II miejsce zajęła rodzina Alicji Zagórskiej i Eryka Kaneckiego 

III miejsce zajęła rodzina Neli Szykut, Kacperka Mazurczaka 

i Pawełka Książka. 

Wyróżnienia otrzymały prace: 

Julii Świderskiej, Oliwii Lulka, Marysi Monczakowskiej, Szymona Patana i Jakuba Lewandowskiego 
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Spotkanie zakończyły warsztaty kulinarne, podczas których wykonano 

zdrowe kanapki z własnoręcznie upieczonych chlebów z mąki gryczanej i 

orkiszowej oraz owocowych szaszłyków. To był bardzo zdrowo i smacznie 

spędzony czas w rodzinnym gronie ! 
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20.11.15 r. sprawdziliśmy, czy w naszej tabeli są już odpowiedzi na wszystkie 

pytania zadane na początku projektu. Po uzupełnieniu ich zaprosiliśmy dzieci 

z innych grup, z którymi dzieliliśmy się zdobytą wiedzą i umiejętnościami. 

 


