
Będę uczniem
 

Projekt badawczy:
Przedszkole nr 86 "Tęczowy Świat" w Poznaniu
Nauczyciel: Marta Marzęcka
Grupa V (sześciolatki)



Temat projektu badawczego wyłonił się z obserwacji przedszkolaków.
Wraz z rozpoczęciem ostatniego roku edukacji przedszkolnej dzieci
coraz częściej rozmawiały o szkole: pytały innych do jakich szkół się
wybierają, opowiadały o szkole starszego rodzeństwa, i wreszcie -
chętnie bawiły się w szkołę. Dzieci przesuwały stoliki i krzesła by
zbudować klasę, tworzyły papierowe dzienniki zajęć i zeszyty.
Zadawały sobie zadania matematyczne, oceniały swoje "postępy" 
w szkole, bawiły się w "przerwę". Dodatkowo częste rozmowy
z nauczycielami na tematy szkolne przyczyniły się do rozwoju tych
zainteresowań. W związku z tym podjęto decyzję o rozpoczęciu pracy
metodą projektu badawczego. Projekt realizowany był od 21 marca do  
15 kwietnia 2022 roku.

PomysłPomysł11..



2. Rozpoczęcie pracy2. Rozpoczęcie pracy
Pierwszym krokiem było stworzenie mapy pojęć związanych 
z tematyką szkolną. Dzieci wspólnie z nauczycielem zastanawiały się co
wiedzą o szkole, czego chciałyby się dowiedzieć, o jakich zagadnieniach
porozmawiać. Przy okazji konfrontowały swoją dotychczasową wiedzę
o szkolę z doświadczeniami rówieśników. Rozmowa z dziećmi
nakierowana była na zagadnienia dotąd nieznane, a wzbudzające w
dzieciach ciekawość.





3. Rodzice3. Rodzice
Kolejnym etapem projektu było poinformowanie rodziców drogą
mailową o rozpoczęciu projektu badawczego. Dodatkowo
opiekunowie zostali poproszeni o przygotowanie wraz z dziećmi
plecaków, które wyposażone były w przybory szkolne. Zachęcono
również starsze rodzeństwo do nagrania filmików dla przedszkolaków:
"Za co lubię szkołę?"



Przygotowanie gazetki informacyjnej dla
rodzic�w - "Przed pierwszym dzwonkiem".
Zawierającą podstawowe informacje na
temat przygotowania dziecka do szkoły.

 



4. Realizacja projektu4. Realizacja projektu  
--    aktywnościaktywności  



Stworzenie kącika tematycznego - SZKOŁA
 



Stworzenie kącika tematycznego - SZKOŁA
 



Szkolne opowie�ci
 

"Co się stało z Albertem?" B. Gunilla,
 "Billy w szkole" B. Stenberg, M. Lepp, 
"Szkoła jest super. Jak sobie radzić w codziennych sytuacjach" 

"Hurra! Idę do szkoły!"A. Kołat, 
"Zużka D. Zołzik pierwszakiem. Pierwsze koty za płoty" B. Park.

Dzieci poznały kilka pozycji książkowych o tematycze szkolnej.
Wspólnie przeczytaliśmy: 

M. Mundy, 



Szkolne opowie�ci
 



Jakie �niadanie powinien je�� ucze�? - 
we wsp�łpracy z przedszkolną kuchnią

 

Rozmowy na temat zdrowego odżywiania, poznanie piramidy zdrowego żywiania,
przygotowanie zdrowych kanapek.



Jakie �niadanie powinien je�� ucze�? - 
we wsp�łpracy z przedszkolną kuchnią

 



Co skrywa plecak ucznia?
 

Szczególnie interesujące było dla dzieci przyniesienie szkolnych plecaków, piórników,
podręczników starszego rodzeństwa. Dzieci oglądały przybory szkolne, zastanwiały się do
czego służą i jak ich używać. Wymieniały się swoimi poglądami na ten temat oraz wiedzą
zaczerpniętą od starszego rodzeństwa.



Co skrywa plecak ucznia?
 



Jestem nauczycielem - eksperyment
 

Dzieci bardzo interesowały się zawodem nauczyciela, w trakcie zabaw swobodnych chętnie
bawiły się w nauczycieli i uczniów. W ramach eksperymentu chętne przedszkolaki mogły wcielić
się w rolę nauczyciela: Filip i Karol chcieli zostać nauczycielami wychowania fizycznego i
poprowadzili z grupą zajęcia w-f, Zuzia chciała być nauczycielką edukacji elementarnej -
przeprowadziła dla przedszkolaków zajęcia o bezpieczeństwie i policjantach.



Jestem nauczycielem - eksperyment
 



Nauka piosenki - "To ostatni rok w 
przedszkolu".

 



Bezpieczny ucze� - wyj�cie na
skrzyżowanie, przypomnienie zasad
ruchu drogowego

 

Starszaki przypomniały sobie jak  zachować się na ulicy, jak bezpiecznie przechodzić przez
jezdnię. Każdy przedszkolak zna zasady ruchu drogowego: wie, na jakim świetle można przejść
przez pasy, rozumie potrzebę noszenia odblaskowych elementów. Dzieci ćwiczyły swoje
umiejętności na specjalnej macie imitującej ulicę, następnie wybrały się na skrzyżowanie by w
praktyce przećwiczyć swoje umiejętności.



Bezpieczny ucze� - wyj�cie na
skrzyżowanie, przypomnienie zasad
ruchu drogowego

 



Plan lekcji - praca plastyczna
 



Szkolny stres - jak sobie z nim radzi�?
 

Szkoła wywołuje w przedszkolaka wiele emocji - od radości poprzez ekscytację, aż do lęku i
stresu. W związku z tym dzieci poznały sposoby radzenia sobie ze trudnymi emocjami:
aktywność fizyczną, właściwe oddychanie, relaksacja oraz trening uważności - mindfulness.
Dodatkowo grupa wzięłą udział w zajęciach bibliotecznych na temat emocji zorganizowanych 
w Bibliotece Raczyńskich.



Szkolny stres - jak sobie z nim radzi� -
wyj�cie do Biblioteki Raczy�skich.

 



Rodze�stwo w roli ekspert�w - oglądanie
filmik�w nagranych przez uczni�w
opowiadająch o tym za co lubią szkołę.

 



 



Temat tygodnia: "Będę uczniem"
 

W trakcie realizacji tematu "Będę uczniem" dzieci miały okazję wziąć udział w różnego rodzaju
lekcjach: matematyki, języka polskiego, plastyki, wychowania - fizycznego. Lekcja matematyki
zakończyła się sprawdzianem, który wszytskie dzieci napisały na ocenę bardzo dobrą.

Lekcja języka polskiego



 

Lekcja wychowania fizycznego
 - ćwiczenie ustawień szereg, dwuszereg + zabawy sportowe.



 

Sprawdzian z matematyki



Udział w lekcji w klasie I - wyj�cie do
Szkoły Podstawowej nr 23.

 



 



Realizacja projektu pozwoliła dzieciom na rozwinięcie
zainteresowa�. Przedszkolaki miały możliwo�� poszerzy� swoją
wiedzę na temat szkoły, bezpiecze�stwa, zdrowia, a także oswoi�
stres związany z rozpoczęciem nauki w szkole. 

 

5. Wnioski5. Wnioski


