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Jestem nauczycielk¹, która nieustannie poszukuje
metod aktywizuj¹cych. Nie lubiê sztywnego trzymania
siê schematów, konspektów i gotowych opracowañ
metodycznych. Dlatego wybór metody projektów by³ dla
mnie oczywisty, mimo obaw, czy sprawdzi siê ona w pra-
cy z tak ma³ymi dzieæmi.

W literaturze przedmiotu znajdujemy ró¿ne defini-
cje projektu. Ja przyjê³am nastêpuj¹c¹: Projekt to po-
g³êbione badanie zagadnienia (problemu) o du¿ej
warto�ci poznawczej. Jego zasadnicz¹ cech¹ jest
aktywno�æ badawcza osób bior¹cych w nim udzia³.
Wed³ug Judy Harris i Lilian G. Katz, metoda projek-
tów charakteryzuje siê tym, ¿e grupa osób ucz¹cych
siê samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pew-
ne przedsiêwziêcia, a nastêpnie je ocenia. Nauczy-
ciel odgrywa  tu rolê wspieraj¹c¹, wyzwala inicja-
tywê, podsuwa pomys³y i rozwi¹zania, dyskretnie
prowadzi. W metodzie projektów proces uczenia siê
odbywa siê poprzez dzia³anie, dzia³alno�æ prak-
tyczn¹ wi¹¿e siê z aktywno�ci¹ poznawcz¹, w której
dominuje odkrywanie. Zdaniem Jeana Piageta , bu-
dzi siê w dziecku zainteresowanie nowo�ci¹, podej-
muje ono wysi³ek badawczy, poszukuje nowych dróg
rozwi¹zania problemu. My�li, poszukuje, ekspery-
mentuje � jest ma³ym badaczem. (J. H. Helm, L. G.
Katz, Mali Badacze. Metoda projektu w edukacji
elementarnej, Warszawa 2003)

W tym roku jestem wychowawczyni¹ najm³odszej
grupy w przedszkolu. Ze wzglêdu na to, ¿e by³o to nasze
pierwsze spotkanie z projektem, temat podsunê³am dzie-
ciom ja. Chc¹c zaciekawiæ nim moje maluchy, pewnego
dnia przynios³am do sali kosz pe³en jab³ek. Dzieci od
razu chcia³y je zje�æ, poniewa¿ jab³ka to jedne z najbar-
dziej lubianych przez nie owoców. Zanim jednak wszyst-
kie jab³ka zniknê³y, przeprowadzili�my rozmowê na ich
temat. Próba znalezienia odpowiedzi na postawione py-
tania rozbudzi³a w dzieciach aktywno�æ badawcz¹. Tak
rozpoczê³a siê nasza praca nad projektem JAB£KA,
któr¹ podzieli³am na kilka etapów.

W ramach I ETAPU:

· ustalili�my: Co to jest jab³ko? Co wiemy o jab³-
kach? Czego chcieliby�my siê dowiedzieæ? i za-
rejestrowali�my posiadan¹ wiedzê w formie rysun-
ków i siatki graficznej,

· stworzyli�my listê pytañ do projektu, która stanowi-
³a podstawê aktywno�ci badawczej dzieci,

· wspólnie z dzieæmi zaplanowali�my dzia³ania badaw-
cze: wycieczkê do sadu, degustacjê jab³ek w ró¿nej
postaci, itd.

II ETAP po�wiêcili�my na dzia³ania badawcze. Sta³o
siê to doskona³¹ okazj¹ do zdobycia i rozwijania wielu
umiejêtno�ci, m.in.:
· formu³owania i zadawania pytañ osobom doros³ym,
· uwa¿nego s³uchania doros³ych,
· dzielenia siê swoj¹ wiedz¹ z innymi,
· obserwacji i opisu obserwacji,
· wykorzystywania przyborów i materia³ów konstruk-

cyjnych, technicznych i plastycznych,
· przedstawienia i omawiania zdobytej wiedzy za po-

moc¹ m.in. rysunków, dzia³añ konstrukcyjnych, tañ-
ca, zabaw inscenizacyjnych itp.

W trakcie realizacji projektu dzieci odwiedzi³y, pe³n¹
drzew owocowych, dzia³kê swojego kolegi. W roli eks-
perta wyst¹pi³ wujek Mi³oszka, który odpowiada³ cier-
pliwie na wszystkie nasze pytania, opowiedzia³ o drze-
wach i gatunkach jab³ek. Dzieci porównywa³y wielko�æ,
kolor i smak jab³ek. Z notatek, które przedszkolaki spo-
rz¹dzi³y w formie obrazków wynika³o, ¿e najbardziej
maluchom smakowa³y jab³ka ¿ó³te, najmniej za� zielone.
Przedszkolakom bardzo podoba³y siê zabawy z wag¹
i badanie wnêtrza jab³ka, z ogromnym zapa³em dmucha³y
na papierowe �czarodziejskie jab³uszka� w trakcie za-
baw logopedycznych. Po obejrzeniu przedstawienia ku-
kie³kowego pt. �Entliczek-pentliczek� dzieci same za-
bra³y siê za grê aktorsk¹, a potem próbowa³y ró¿nych
smaków jab³ek (suszonych, gotowanych, itd.). W trak-
cie realizacji projektu wykona³y prace plastyczne ró¿-
nymi technikami, uczy³y siê wierszyków i piosenek, bra-
³y udzia³ w zabawach ruchowych, których tematem
przewodnim by³y oczywi�cie jab³ka.

Po dzia³aniach badawczych i konstrukcyjnych przy-
szed³ czas na III ETAP � zakoñczenie projektu. Wspólnie
przygotowali�my wydarzenie kulminacyjne, które umo¿-
liwi³o dzieciom podzielenie siê z rodzicami zdobyt¹
wiedz¹, umiejêtno�ciami oraz pochwalenie siê swoimi
osi¹gniêciami, w oparciu m.in. o rysunki, notatki zamiesz-
czone w �Albumie przedszkolaka�.

Po krótkiej czê�ci artystycznej zaprosili�my ro-
dziców do wspólnej zabawy plastycznej przy muzyce.
Efekty naszej dzia³alno�ci � drzewa jab³oni tworzy³y
dekoracjê przedszkolnego korytarza. Na zakoñczenie
go�cie obejrzeli przygotowan¹ przeze mnie prezentacjê
multimedialn¹, a dzieciaki zajada³y siê przygotowanymi
przez rodziców potrawami z jab³ek.

Projekt �Jab³ka�
METODA PROJEKTÓW W PRZEDSZKOLU
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Praca t¹ metod¹ przyczyni³a siê nie tylko do posze-
rzenia wiedzy dzieci na badany temat, ale przede wszyst-
kim do rozwoju sprawno�ci manualnych, twórczego
my�lenia, s³uchania i zadawania pytañ. Co wa¿ne, w trak-
cie realizacji projektu, wszystkie dzieci, bez wzglêdu na
poziom intelektualny, czy mo¿liwo�ci percepcyjne, mo-
g³y wykazaæ siê umiejêtno�ciami, by³y rzeczywi�cie za-
anga¿owane w zadania, które mia³y wykonaæ. W reali-
zacji projektu wziêli udzia³ równie¿ rodzice, co ma
ogromne znaczenie w budowaniu pozytywnych relacji
i integracji ze �rodowiskiem przedszkolnym. Teraz z prze-
konaniem stwierdzam, ¿e praca metod¹ projektów
w przedszkolu jest mo¿liwa, trzeba jedynie pamiêtaæ, ¿e
musi byæ dostosowana do mo¿liwo�ci dzieci. W meto-
dzie tej bowiem akcentuje siê podmiotowo�æ dziecka,
zak³ada siê modyfikacjê dzia³añ w zale¿no�ci od potrzeb
dzieci i nauczyciela oraz warunków organizacyjnych
i materialnych. Zamierzenia projektu mog¹ równie¿ ulec
zmianie w zale¿no�ci od pomys³owo�ci osób w nim
uczestnicz¹cych. Istotne dla tej metody jest to, by osoby
by³y faktycznie zaanga¿owane w realizacjê danego za-
gadnienia.ö

Adriana Kobusiñska
nauczyciel

w Przedszkolu Miejskim nr 2
w S³upsku

 Nad Betlejem gwiazdka
pulchna i od�wiêtna

ju¿ umy³a w chmurkach
r¹czki i oczêta.

¯eby tam w ¿³óbeczku
malec jak okruszek

spojrza³ na ni¹ pierwszy
jak na bratni¹ duszê.

No a ten anio³ek naj³adniejszy
 biegnie sam

w ubranku swym najbielszym.
Biegnie w dó³,

rozchmurza ciemne chmury.
 Nie chce ju¿ na �wiêta

patrzeæ z góry. (...)


