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Projekt edukacyjny dla dzieci z  oddziałów przedszkolnych 

"Marchewkowy zawrót głowy" 

Termin realizacji:    drugi  tydzień października  2018r. 

Realizatorzy projektu:                                                                                                                   
Projekt będzie realizowany przez nauczycieli, rodziców i dzieci z oddziałów 
przedszkolnych  w SP w Rzechcie 

Celem projektu jest:                                                                                                                             
–    kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania,                                                                                   
-     kształtowanie postawy prozdrowotnej ,                                                                              
–    stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci;                                                                                                                                         
–    stworzenie atmosfery radosnych przeżyć i wesołej zabawy,                                                               
–    integrowanie dzieci młodszych i starszych podczas wspólnej zabawy,                                 
–    organizowanie sytuacji pobudzających dzieci do działania. 

Dziecko:                                                                                                                             
Aktywnie uczestniczy w zajęciach  i zabawach zorganizowanych przez 
nauczycieli:                                                                                                                                            
-wyróżnia marchewkę  spośród innych warzyw i nazywa ją,                                                     
-zna kolejność czynności przy robieniu sałatki warzywnej-owocowej,                                        
-śpiewa piosenkę "Urodziny marchewki",                                                                                              
-wie, że marchewka zawierają witaminy ,                                                                                                                        
-rozpoznaje marchewkę  za pomocą zmysłów: wzroku, smaku, dotyku,                                                 
-współdziała z dziećmi w grupie podczas wspólnych zadań i  zabaw.                                       

 Rodzaje aktywności: językowa, literacka, matematyczna, plastyczna, 
społeczno-przyrodnicza, ruchowa. 

Środki dydaktyczne: 

Piosenki, puzzle, wiersze, ilustracje, książki, warzywa , farby, magiczne 
pudełko, kolorowanki, masa solna , robot kuchenny, kolorowanki z 
marchewką 

Przewidywane efekty: 

Po zakończeniu projektu dziecko: 

–    wzbogaci wiedzę przyrodniczą ; 



–    będzie świadome konieczności zdrowego odżywiania; 

–    będzie chętnie uczestniczyć we  wspólnych działaniach . 

 Metody pracy:                                                                                                                             
W realizacji projektu zostaną wykorzystane różne metody pracy. 

 

DZIAŁANIA DZECI, RODZICÓW I NAUCZYCIELI 

 
Rozpoczęcie projektu - Zainspirowanie dzieci i sprecyzowanie tematu, 
którym  będą się zajmować. Przygotowanie wstępnej siatki wiedzy 
określającej stan wiedzy dzieci na temat marchewki . Sporządzenie listy 
pytań dzieci celem pogłębienia wiedzy. 

8.10.2018 - poniedziałek 

- Zaproszenie rodziców do pomocy w realizacji projektu 
edukacyjnego poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń zaproszenia do 
udziału w projekcie (co będzie potrzebne dzieciom). 

 
09.X.2018r – wtorek 
 

 - Przyniesienie  marchewek i innych warzyw – ułożenie w koszach w 
sali, dzielenie się spostrzeżeniami (segregowanie, porównywanie 
czego jest więcej), 

 
- Wypożyczenie ze szkolnej biblioteki książek o warzywach,  

 
- Wyprawa do szkolnej spiżarni – poznanie miejsca gromadzenia 
warzyw, (współpraca z paniami kucharkami). 

 
10.X.2018r – środa 
 

- Liczymy marchewki – określanie liczby marchewek  w koszu, 
 
- Wykonanie marchewek z masy solnej (grupa najmłodsza),  
 
- Warzywne stworki  – wspólne z nauczycielka tworzenie kukiełek z 
wykorzystaniem  marchewki i innych warzyw, krepiny, plasteliny, itp. 
(Wyeksponowanie prac dzieci na wystawce - grupa najstarsza), 
 
- Degustacja marchewki  i  soku marchewkowego, 
                                                                         
                                                

11.X. 2018r – czwartek 



 
 - Wizyta w szkolnej kuchni - obserwowanie, jak pani kucharka   
przygotowuje surówkę z marchewek i jabłek za pomocą robota 
kuchennego - degustacja  
 
- "Na marchewki urodziny" – śpiewanie piosenki; rytmiczne granie na 
grzechotce, 

 
-Co wiemy o marchewce? - odszukiwanie w sali ukrytych 
ciekawostek (ciepło-zimno) i słuchanie ich, 
 

 
-Jaki kolor ma marchewka? - łączenie kolorów farb, malowanie  
szablonu marchewki (praca w grupach) - wyeksponowanie prac 
dzieci na wystawce. 

 
12.X. 2018r – piątek 
 

-Marchewkowe puzzle - układanie puzzli, naklejanie na kartki 
(wyeksponowanie prac dzieci), 
 
- Przygotowanie sali gimnastycznej  na bal - ozdobienie pracami 
dzieci, wykonanymi podczas trwania projektu, 

 
Bal " Urodziny marchewki"– wspólne zabawy dzieci z wszystkich 
grup przedszkolnych.
 
 

WSPÓLNA ZABAWA   - przykłady zabaw do wykorzystania  
 

1. Wspólny taniec do piosenki "Urodziny marchewki" oraz innych 
"jarzynowych" piosenek. 
2. Kto prędzej? - podawanie marchewki (mieszane drużyny ). 
3. Slalom z marchewką na tacy. 
4. Układanie puzzli w małych (mieszanych)  zespołach. 
 
 
Wychowawcy grup: Izabela Pawlińska, Małgorzata Kowalczyk, Jolanta 
Perdek, 
 
 
                                                          Opracowanie - Izabela Pawlińska 
 
 

Zapraszamy rodziców do pomocy               
w realizacji projektu                                                

- "Marchewkowy zawrót głowy" 



 
 
 

 08 . X.2018  (wtorek) - dzieci przynoszą do szkoły czyste  
marchewki i inne warzywa. 
 
 

 12. X.2018  (piątek)  - bal -"Urodziny marchewki" - tego 
dnia dzieci przychodzą ubrane na pomarańczowo. 
 

 

 


