
PODSUMOWANIE PROJEKTU EDUKACYJNEGO
„ŚWIĘTO MARCHEWKI I ZIEMNIAKA”

DLA DZIECI  Z WSZYSTKICH ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Realizacja projektu  przebiegała w kilku etapach. Najpierw   w oddziałach
przygotowane zostały  siatki wstępne do projektu. Następnym  etapem 
było przeprowadzenie rozmowy-pogadanki  wprowadzającej  w tematykę
projektu. Zadaniem tego etapu było zaciekawienie dzieci, skupienie ich 
uwagi na tym, co wiąże się z projektowanymi sytuacjami edukacyjnymi.
Kolejnym etapem było sprawdzenie wiedzy dzieci na temat marchewki i 
ziemniaka.                                                                                                   
W ten sposób powstała siatka tematyczna przedstawiająca 
dotychczasową wiedzę dzieci. Dzieci przedstawiły  własne 
doświadczenia związane z tymi warzywami.  Powstała wówczas lista 
pytań dotycząca marchewki  i ziemniaka, na które dzieci w trakcie 
kolejnych zajęć chciały uzyskać odpowiedzi.
Sformułowaliśmy hipotezy badawcze i uzgodniliśmy sposób ich 
weryfikacji (wiadomości zaczerpnięte z książek, zajęcia w terenie, 
zabawy badawcze, pytania do rodziców).
Dzięki zaangażowaniu rodziców udało nam się zorganizować „Kącik 
warzywny”. Oprócz marchewek i ziemniaków  znalazły się w nim również
soki  marchewkowo-owocowe" . 
Temat projektu „Święto marchewki i ziemniaka” zainteresował dzieci. Na 
wszystkie pytania, które postawiliśmy na  początku projektu uzyskaliśmy 
odpowiedzi.
Dzieci chętnie brały udział w zajęciach badawczych , z zaangażowaniem
wykonywały prace plastyczne, degustowały surowe marchewki ,soki 
marchewkowe oraz marchewkowe ciasto wykonane przez panią 
kucharkę . Posmakowały również pieczonych ziemniaków podczas "dnia 
pieczonego ziemniaka". Zobaczyły, jak przy pomocy specjalnej maszyny 
obierane są ziemniaki w szkolnej kuchni. Obejrzały także szkolną 
spiżarnię, gdzie pani kucharka sprawdziła czy dzieci potrafią rozpoznać i 
nazwać znajdujące się tam warzywa. Dowiedziały się wiele na temat 
zdrowotnych walorów marchewki i ziemniaków  podczas spotkania z 
panią pielęgniarką. Doskonaliły przeliczanie na konkretach, klasyfikowały
warzywa według rożnych kryteriów - porównywały ich wielkości, kolory.
A wszystko to odbywało się w atmosferze zabawy. W czasie zajęć dzieci 
współpracowały ze sobą w zespołach, dzieliły się posiadanymi 
doświadczeniami. 
Podsumowaniem projektu edukacyjnego  było zorganizowanie wystawy
prac dzieci oraz "Bal - urodziny marchewki".
14 października 2016 na balu z okazji „Urodzin Marchewki”, bawiły się 
przedszkolaki ze wszystkich oddziałów przedszkolnych  



w pomarańczowych strojach. Impreza promowała ruch i zdrowe nawyki 
żywieniowe. Bal rozpoczęliśmy wspólnym tańcem przy piosence 
"Urodziny Marchewki", ale pojawiły się także inne  jarzynowo-owocowe 
utwory,  przy których przedszkolaki  świetnie się bawiły i wesoło tańczyły.
Dzieci brały również udział w marchewkowo-ziemniaczanych 
konkurencjach zręcznościowych np. slalom z ziemniakami czy 
podawanie marchewki.  W małych zespołach, dobranych losowo -  
układały puzzle.  Na zakończenie podczas mini-quizu dzieci odpowiadały
na pytania dotyczące marchewki i ziemniaka. Było pomarańczowo, 
wesoło i zdrowo – po prostu super!

                                                                    Opracowanie: Izabela Pawlińska
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