
Wykorzystywanie aktywności dziecięcej  oraz walorów środowiska 
przyrodniczego do poszerzania kompetencji poznawczych w aspekcie 

realizacji innowacji pedagogicznej –  
„ PATRZĘ , DOOTYKAM , CZUJĘ , BADAM I EKSPERYMENTUJĘ „ 

 
 
 
 



Powszechnie wiadomo, iż dzieci przedszkolne charakteryzuje naturalna ciekawość 
tego co je otacza. Najlepszym sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka 

w grupie 2  są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym. Mogę 
stwierdzić z pełnym przekonaniem , że zabawy te stanowią podstawę 

wielokierunkowego rozwoju dziecka. Rozwijając umiejętność krytycznego myślenia, 
myślenia przyczynowo – skutkowego, porównywania i uogólniania przyczyniają się 

do rozszerzenia horyzontów myślowych łęknickich przedszkolaków. Chociaż niektóre 
eksperymenty wydają się trudne, bo związane z dziedzinami, takimi jak fizyka lub 
chemia, to dają dziecku okazję do odkrywania i zgłębiania fascynującego świata 

przyrody i techniki a wiedza i umiejętności zdobywane we wczesnym dzieciństwie 
mam nadzieję , że staną się inspiracją i pomostem do wiedzy zdobywanej na 

kolejnych szczeblach edukacji. 

  



Tworząc innowację pedagogiczną miałam na celu rozwijanie i rozbudzanie 
ciekawości dzieci dotyczących zjawisk występujących w naszym życiu. Za 

pomocą zwykłych przedmiotów i prostych kombinacji chciałam 
odpowiedzieć dzieciom na pytania ich nurtujące. 

A OTO RELACJA Z PODEJMOWANYCH PRZEZ NAS DZIAŁAŃ : 
 
 



 
 

 Jak odrzutowiec 
 

Dziecko nadmuchuje balon. Po wypuszczeniu balonów z rąk, szybują one po 
całym pomieszczeniu, a uciekające powietrze wydaje charakterystyczny 

odgłos. 
  

 
 



Zabawy ze światłem 
Eksperyment przeprowadzaliśmy w zacienionej sali. Moje przedszkolaki 
wybierały dwie zabawki – większą i mniejszą – które  ustawiliśmy w taki 
sposób, by ich cienie pojawiły się na ścianie. Co się stanie, jeśli  oddalimy 

zabawkę od źródła światła? A co się stanie jeśli ją przybliżymy?  Czy możemy 
tak manipulować światłem, aby mniejsza zabawka miała na ścianie większy 

cień, a większa zabawka mniejszy? W jaki sposób musimy ustawić źródło 
światła? Staraliśmy się znaleźć odpowiedzi na te pytania. 

 
 



Obserwowaliśmy  zmiany zachodzące w przyrodzie zimą; zwracaliśmy uwagę 
na koloryt i piękno przyrody zimowej; poznaliśmy zjawiska atmosferyczne 

charakterystyczne dla zimy, nazywaliśmy je: opady śniegu, szron, szadź, 
zawieje śnieżne; poznaliśmy wybrane właściwości śniegu i lodu; zwracaliśmy 

uwagę na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie. 
 
 
  
 



Zajęcia edukacyjne "Od nasiona do rośliny" miały na celu poszerzanie wiadomości 
dzieci na temat niezbędnych warunków do rozwoju roślin oraz założenie hodowli w 

kąciku przyrodniczym. Dzięki bezpośredniej obserwacji dzieci mają możliwość, 
poznania cyklu rozwoju roślin. Ponadto uczą się systematycznej pielęgnacji podczas 

pełnienia codziennych dyżurów. 
 
 



Podczas zimy prowadziliśmy w przedszkolu akcję dokarmiania ptaków. Dzieci wiedzą, 
co ptaki powinny jeść i chętnie przynosiły do przedszkola pokarm dla skrzydlatych 

przyjaciół. Podczas dokarmiania ptaków dzieci uświadamiają sobie, że bez ich 
pomocy wiele ptaków mogłoby nie przeżyć trudnych zimowych warunków. Jest to 
również doskonała okazja do kształtowania u dzieci poczucia odpowiedzialności, 

obowiązkowości oraz wrażliwości na losy zwierząt. 
Średniaki obserwowały zachowania ptaków - sprawiało im to wiele satysfakcji i 

radości, że mogą im pomóc przetrwać zimę, czuły się potrzebne. 
 
 



 „Krystalizacja soli z roztworu”. Brzmi poważnie, a to przecież takie proste 
Woda jest wspaniałym materiałem do zabawy, obserwacji i doświadczeń. Do 
słoika z wodą dodaliśmy sól i dobrze wymieszaliśmy. Następnie włożyliśmy 

nić z przywiązanym do niej patyczkiem. Woda stopniowo  parowała ze 
słoika, a sól  ulegała krystalizacji i osadzała się na ściankach naczynia oraz na 

nitce. Im dłużej  przebiegał proces parowania, tym większe były kryształy 
soli.  

 



SKĄD SIĘ WZIĘŁY KOLORY ??? W tym celu przedszkolaki 
wybrały się do " laboratorium kolorów", gdzie poznały jak 

powstają kolory i później same mieszały ze sobą różne 
barwy.  

 



WYPRAWA DO GEOPARKU BABINA – OBSERWACJE 
UKIERUNKOWANE 



Średniaki zgłębiały tajniki wody. Z dużym zainteresowaniem obserwowały oraz 
samodzielnie wykonywały doświadczenia i eksperymenty, które pozwoliły im na 

poznanie stanów skupienia wody i ich właściwości. Dzieci między innymi badały co 
tonie, a co pływa; co się w wodzie rozpuszcza, a co nie; dowiedziały się dlaczego 

ziemniak w wodzie słonej unosi się .Mali badacze sprawdzali także, w którym 
naczyniu jest najwięcej wody, a w którym najmniej. Dzieci dowiedziały się również 
czym jest napięcie powierzchniowe i że woda ma „skorupę”. Poznały też drogę jaką 
pokonuje woda zanim dostanie się do naszych mieszkań, a także podawały powody 

dlaczego wodę należy oszczędzać.  



           
         Zabawy w krainie deszczu 
Dośw. 1. Do słoika nalaliśmy gorącej wody i przykryliśmy go talerzykiem na który 

wysypaliśmy kostki lodu. Gorąca woda stworzyła nam parę wodną, która w kontakcie z 
zimnem zaczęła się skraplać. I tak na ściankach słoika pojawiały się kropelki wody.  

DOŚW.2„Woda unosi się…”. Zagotowaliśmy  wodę w czajniku bezprzewodowym. 
Trzymaliśmy przez chwilę talerzyk nad dzióbkiem czajnika – na talerzyku osadziła się  
para wodna, która szybko się skropliła 
Dzięki temu doświadczeniu nie tylko dowiedzieliśmy się skąd się bierze deszcz, ale  
poznaliśmy trzy stany skupienia wody. Proste ćwiczenie, a ile udało nam się nauczyć!  



Dobre rady na odpady – badamy stan czystości naszej okolicy – 
WYCIECZKA NA WYSYPISKO ŚMIECI  

 



Cykl zajęć  „Sowa – ptak bez tajemnic” – dzieci poznały podstawowe 
wiadomości o sowie , obejrzałyfilm Sławomira Wąsika „ Ptaki lasu „ 
Dzieci dowiedziały się wszystkie sowy są bardzo pożyteczne i są pod 
ochroną ,oczy sowy są duże o jasnożółtych lub pomarańczowych tęczówkach 
, zwrócone do przodu ,widzą doskonale zarówno w dzień, jak i w nocy, są 
dalekowidzami, nogi mają krótkie zakończone silnymi szponami, 
są ptakami nocnymi, polują o zmierzchu lub nocą ,podstawowy pokarm to 
gryzonie, zamieszkują (zależnie od gatunku) stare dziuple, stare gniazda 
wron, strychy domów, ruiny, wieże kościołów itp. Średniaki wykonały 
podobiznę ptaka z masy solnej . Wytwory naszej pracy wykorzystaliśmy do 
dekoracji grupy . 
 
 



Średniaki obchodziły nietypowe święto „Święto kota”.  W tym dniu upodobniły się do 
swoich czworonożnych przyjaciół, zakładając przygotowane wcześniej kocie maski 
oraz dorysowując sobie wąsy. 
Dzieci wysłuchały opowiadania o chorym kotku a później uczyły się w jaki sposób 
opiekować się tymi zwierzętami, oglądały filmy o kotach na tablicy interaktywnej i 
zapoznawały się z kocimi obyczajami oraz sposobami pielęgnacji kotów. 
Były też wesołe „kocie zabawy”, takie jak: koci spacerek, rozwiązywanie zagadek, 
wykonywanie różnorodnych prac plastycznych, recytowanie wierszy i śpiewanie 
kocich piosenek. 
Celem obchodów tego dnia było podkreślenie znaczenia kotów w życiu człowieka 
oraz zwrócenie uwagi ludzi na los porzuconych i bezdomnych zwierząt.  
  



 
„MAGNESOWE CZARY CZYLI ZABAWY BADAWCZE Z MAGNESEM” 
Poznaliśmy właściwości magnesu- w toku różnych zabaw i eksperymentów 
sprawdzaliśmy, które przedmioty są przyciągane przez magnes. Dowiedzieliśmy się 
że: 
-magnesy przyciągają się lub odpychają 
-magnes przyciąga spinacze, szpilki, agrafki- rzeczy metalowe, 
- magnes nie przyciąga rzeczy szklanych, plastikowych, papierowych, drewnianych 
-magnes przyciąga metalowe przedmioty przez kartkę 
- przedmioty na tacy poruszają się wraz z ruchami magnesu. 
Zabawy z magnesami bardzo nam się podobały. 
 

 



Patrzę , dotykam , czuję – badam i eksperymentuję !!! 


