
PROJEKT EDUKACYJNY 

"Lato pełne przyrody" 

 
Data rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu: 

01.07.2021-31.08.2021 

Realizacja projektu: Anna Paipuch, Hanna Kuryshko 

Cel główny projektu: 

Celem projektu jest chęć przybliżenia dzieciom przyrody, utrwalenie 

prawidłowej postawy wobec zwierząt i roślin, które występują w środowisku. 

Głównym celem jest poznanie różnych zwierząt, małych i dużych, roślin, 

otaczających najbliższe otoczenie, poprzez obserwację, doświadczenie, badanie, 

opisywanie.  

Opis projektu: 

Projekt jest skierowany do dzieci w wieku 3-6 lat. Razem w projekcie będzie 

uczestniczyło 43 dzieci. Dzieci najlepiej poznają przyrodę poprzez 

doświadczenie obcowania z nią, dotyk, zapach, słuch. Samodzielnie odkrywając 

tajniki przyrody gromadzić będą nowe doświadczenia. Wiedza zdobyta w ten 

sposób jest głębsza i trwalsza. Dzieci poznają kwiaty, zioła, warzywa, owoce, 



ptaki, owady, które spotkać możemy w okresie letnim. Będą to również różne 

znaleziska, "skarby", które kompletujemy podczas wakacyjnych wypraw i 

wycieczek. Dzieci będą zbierały, obserwowały okazy rzez lupy, tworzyły prace 

plastyczne z pomocą "naturalnych pomocy". Tematem związanym ściśle z 

przyrodą będzie również blok poświęcony żywiołom, które kształtują 

środowisko przyrodnicze.  Przedszkolaki nauczą się cierpliwości, pracowitości, 

wytrwałości, przebywając na świeżym powietrzu ,rozwiną sprawność ruchową. 

Rozwinie się ich ciekawość świata i chęć zdobywania wiedzy oraz odpowiedzi 

na nurtujące pytania.  

Projekt będzie realizowany w ośmiu blokach tematycznych. Każdy temat będzie 

realizowany w osobnym tygodniu.  

Powstaną piękne prace plastyczne inspirowane pomysłami dzieci.  

Cele szczegółowe projektu: 

Dziecko: 

- wskazuje i rozróżnia różne gatunki roślin  

-  nazywa i opisuj różne zjawiska pogody, wie, jakie korzyści i jakie zagrożenia 

mogą przynosić przyrodzie 

-  wskazuje, rozróżnia i nazywa różne gatunki zwierząt 

-  posługuje się wybranymi narzędziami ogrodniczymi 

-  wymienia zachowania szkodzące środowisku 

Data i miejsce rozpoczęcia projektu:  

01.07.2021 w Publicznym Przedszkolu Mały Newtonek w Krakowie 

Proponowane metody i techniki pracy: 

Metody czynne: 

- metoda doświadczeń 

- kierowanie własną działalnością dziecka 

- metoda zadań stawianych dziecku 

- metoda ćwiczeń 



- spacery 

Metody percepcyjne: 

- obserwacji i pokazu 

- przykładu 

Metody słowne: 

- rozmowa, pogadanka, zagadki 

- objaśnienie i instrukcje 

Kalendarium 

1. Ogród latem (01.07.-

09.07) 

- zmiany zachodzące w 

naszym ogrodzie 

- zauważa zmiany 

zachodzące wśród roślin 

latem 

2. Łąka (12.07.-16.07) - mieszkańcy łąki 

-roślinność  łąki 

- znajduje samodzielnie 

i nazywa gatunki roślin 

3. Zabawy w ogrodzie 

przedszkolnym (19.07.-

23.07) 

- zabawy swobodne w 

ogrodzie 

- obserwacja roślinności 

i owadów 

- dba o przyrodę w 

ogrodzie 

- dba o porządek w 

ogrodzie 

- robi porządki w 

ogrodzie 

4. Przyroda w mieście 

(26.07.-30.07) 

- drzewa, krzewy, 

kwiaty wokół 

przedszkola 

- ptaki, owady wokół 

przedszkola 

- uczestniczy w 

spacerach 

- obserwuje 

-  rozpoznaje i nazywa 

przyrodę 

5. Owoce lata (02.08.-

06.08) 

- owoce z ogrodu 

- owoce z działki 

- owoce z sadu 

- rozpoznaje smaki 

- rozpoznaje zapachy 

- nazywa owoce  

6. Żywioły (09.08.-

13.08) 

- powietrze 

- woda 

- ogień 

- ziemia 

- omówienie żywiołów 

-wskazanie na 

zagrożenia 

- wskazanie na korzyści  

- doświadczenia  

7. Skarby wakacji 

(16.08.-20.08) 

- muszle 

- kamienie 

- patyki 

- szyszki 

-  prezentowanie darów 

przyrody 

- urządzenie kącika 

przyrody 



8. Podsumowanie 

(23.08.-31.08) 

- rozmowy 

- spacery 

- obserwacja 

-uzupełnienie kącika 

- wykonanie pracy 

plastycznej 

- rozmowy podczas 

spacerów  zabawy w 

ogródku 

-  obserwacja 

zmieniającej się 

przyrody 

- poznawanie kolejnych 

smaków lata 

-quiz wiedzy o 

przyrodzie 

 

 


