


PROJEKT EDUKACYJNY “ROŚLINA”



Na Dzień Ziemi – 22.04.16r. dostaliśmy od Pani Dyrektor kawałek przekopanej ziemi
na którym postanowiliśmy założyć ogródek



W związku z tym świętem postanowiliśmy posadzić w nim pierwsze rośliny. 
Były to: mięta, lubczyk, melisa



Podczas sadzenia pomagał nam nasz przedszkolny Pan Ogrodnik





Chcieliśmy pogłębić wiedzę w związku z tym Pani Monika zrobiła z nami siatkę
tematyczną na której zapisaliśmy co już wiemy o roślinach



Dużo dzieci było chętnych żeby podzielić się swoją wiedzą



Codziennie chodziliśmy podlewać nasze przedszkolne rośliny
zasadzone podczas Dnia Ziemi



W nasz projekt zaangażowaliśmy też Panią Halinkę



Kolejnego dnia utworzyliśmy siatkę tematyczną - “Czego chcemy się
dowiedzieć o roślinach?”



Dzieci były bardzo ciekawe i zadawały wiele pytań, wszystkie zapisaliśmy na
kartce





Kamil i Julek przynieśli szklarnię którą pokazywali na zajęciach jako
dodatkową możliwość uprawiania roślin



Szklarnie od chłopców postawiliśmy na przedszkolnym parapecie



Dzieci razem z 
Panią Moniką

postanowiły zrobić
w sali kącik
tematyczny





Postawiliśmy w nim pomidory które przyniósł Ernest z 
Rodzicami



W kąciku ułożyliśmy też książki o roślinach



Marysia wraz ze swoimi Rodzicami przyniosła rośliny którym postanowiliśmy
przyjrzeć się bliżej…



Oglądaliśmy rośliny z różnych stron za pomocą lupy wykorzystując zmysły: 
wzroku





Stasiu zastanawiał
się co to jest co 

wystaje pod spodem
doniczki. Wspólnie

całą grupą
stwierdziliśmy że są

to korzenie



węchu





dotyku





Następnego dnia wyszliśmy na przedszkolny ogródek żeby
zrobić szkice roślin







Oto efekty naszej pracy







Zaprosiliśmy do pomocy w projekcie pierwszego eksperta – Mamę Karola i
Borysa z naszego przedszkola





Pani Sylwia pokazała jak z pestek pomidora można wyhodować
krzaczek











Pani Ekspert dała prezent przedszkolakom. Każdy z nich dostał małą
doniczkę, ziemię i ziarenka słonecznika





Ich zadaniem było wyhodowanie rośliny w domu wraz z 
Rodzicami





Poszliśmy do ogródka, żeby zasadzić roślinki od Marysi i małe
cebule od Adama









Pani Ekspert doradziła nam gdzie posadzić
jakie zioła



Jak wykopać dół pod roślinę…  





jak wyjąć ją prawidłowo z doniczki…





i jak wsadzić do ziemi







Po zasadzeniu większych roślin, każdy przedszkolak samodzielnie wsadził do 
dołka cebulkę







Tak wyglądają zasadzone przez nas cebulki



Czarujemy rośliny żeby ładnie wyrosły śpiewając piosenkę “Czary-mary” 



Podczas trwania projektu przedszkolaki wybrały sie do Szkoły Podstawowej
nr 40 na przedstawienie pt. “W sadzie i ogrodzie”





Do naszego ogródka codziennie przynosiliśmy nowe rośliny. Tu
idziemy z pomidorami i nasionami warzyw.





Przedszkolny ogrodnik – Pan Jurek pomagał nam zasadzać
pomidory





Przyszedł czas na sadzenie nasion 











Dzieci oglądają i dotykają nasiona kwiatów





Podczas sadzenia nasion Lilka znalazła ślimaka! 



Przedszkolaki bardzo ucieszyły się na widok ślimaka



Podczas realizowania projektu przedszkolaki wybrały sie razem z naszym gościem z 
Singapuru na rynek Wielkopolski żeby obejrzeć kwiaty, rośliny, sadzonki i nasiona





Poznawaliśmy kwiaty wszystkimi zmysłami









Dzieci były bardzo zainteresowane tym co działo sie na rynku



Sadzimy rośliny które kupiliśmy podczas wycieczki na rynek









Nasz gość pomógł nam w codziennym podlewaniu kwiatów i
roślin z ogródka



W ramach projektu wybraliśmy sie do Uniwersytetu
Przyrodniczego







Razem z mamą Marceliny oglądaliśmy rośliny ogrodowe



Oraz sukulenty- kaktusy





Na Uniwersytecie Przyrodniczym powitali nas studenci z 
którzy sprawdzali naszą wiedzę na temat roślin





Pielęgnujemy ogródek i podlewamy rośliny









Oglądamy i
doświadczamy jak
kwitną truskawki i

rosną ogórki









Wykonaliśmy pracę plastyczną – “Stokrotki w doniczce”







Oto nasze dzieła



Następnie wsadzaliśmy
słoneczniki które

dostaliśmy od eksperta i
wyhodowaliśmy w domu





Chłopcy są gotowi do działania! 









Mama Marceliny Paulus przygotowała dla nas przezentacje “Od nasionka do 
drzewa” oraz cykl powstawania papieru





Lilka, Kamil i Wiwi oglądają szyszkę



Na zakończenie projektu ponownie spotkaliśmy sie z naszym ekspertem: tym razem
rozmawialiśmy o paprociach, groszku pachnącym i agreście









Pani Sylwia i Borys pokazywali nam zdjęcia ze swojej domowej
hodowli



Z zaciekawieniem słuchaliśmy opowieści



Wspólnie wsadziliśmy agrest do projektowego ogródka



Na koniec spotkania podziękowaliśmy ekspertowi za poświęcony czas i
dzielenie się swoją wiedzą



Wspólnie podziwiamy wyhodowane przez nas owoce i warzywa







Nasze rzodkiewki trzeba umyć więc udaliśmy się do łazienki





Później przyszła pora na spróbowanie samodzielnie wyhodowanych
przez nas rzodkiewek





A tak wygląda
nasz projektowy

ogródek na
zakończenie

projektu







DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 


