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Mali odkrywcy świata - przez eksperymenty do poznania tajemnic przyrody.
Tytuł projektu Mali odkrywcy świata - przez eksperymenty do poznania

tajemnic przyrody.

Której szkoły w zespole dotyczy projekt? Nie dotyczy

Opis W projekcie będą uczestniczyć wszystkie dzieci, nauczyciele i
rodzice. Projekt ma rozwijać zainteresowania dzieci naukami
ścisłymi, poprzez zabawę i eksperymentowanie prowadzące do
poznawania praw fizyki i zjawisk  w środowisku przyrodniczym.
Pozwoli dzieciom zamienić się w małych naukowców i zgłębić
wybrane zagadnienia.Bloki tematyczne: 1.Poszukujemy
zimowych zjawisk. Gromadzenie gazetek, książek, fotografii
przedstawiających zimowe zjawiska pogodowe: szron, gołoledź,
śnieg itp. Obserwacje zjawisk zimą tj. topnienie, parowanie,
krzepnięcie, zamarzanie - eksperymenty w grupach. Wykonanie
i wystawa prac plastycznych o tematyce zimowej. 2.Skąd się
bierze woda w kranie? Poznanie obiegu wody w przyrodzie.
Warsztaty chemiczne i eksperymenty z wodą, azotem.
Uświadomienie, że czysta woda jest niezbędna do życia.
3.Dlaczego z nadejściem wiosny świat wokół się zmienia?
Założenie kącika wiosennego w każdej sali, wykonanie i
prowadzenie kalendarza pogody. Sadzenie cebulek i fasolek,
obserwowanie wzrostu roślin. Dokumentowanie aparatem
fotograficznym. Obserwacje pod mikroskopem. 4.Tajemnice
powietrza. Jak wiatr wpływa na człowieka i przyrodę.
Zastosowania zimnego i ciepłego powietrza. 5. Para buch
maszyna w ruch!- zastosowania pary wodnej na co dzień. Co to
jest para wodna? Szukamy pary wodnej wokół nas. Poznajemy
giganty napędzane parą wodną (parowóz, parostatek).
Wycieczka do Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Zakończenie
programu pokazem eksperymentów, wystawą zdjęć i prac
dzieci.

Czy projekt był wcześniej realizowany? NIE

Projekt dotyczy: inicjatyw związanych z rozwojem zainteresowań i talentów

Cel projektu Celem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat nauk ścisłych,
zaciekawienie odkrywaniem i zagłębianiem się w świat przyrody
i techniki, poprzez zabawę, doświadczanie i eksperymentowanie
.

Liczba uczestników
Aktywnie uczestniczących w projekcie 190
Odbiorców 300
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Planowane efekty mierzalne 100% dzieci wzięło aktywny udział w projekcie (175)
100% dzieci poznało wpływ zjawisk występujących w przyrodzie
na życie człowieka
75% dzieci poznało w praktyce związki świata przyrody ze
światem techniki
75% dzieci zdobyło wiedzę na temat urządzeń wykorzystujących
naturalne źródła (woda, wiatr) w celu służenia człowiekowi
75% dzieci nauczyło się wykorzystywać zdobycze techniki
(mikroskop, aparat fotograficzny) do obserwowania,
analizowania i utrwalania zmian zachodzących w przyrodzie
20% dzieci i ich rodziców wykorzystało zdobytą wiedzę do
zaplanowania i przeprowadzenia własnego eksperymentu
wykorzystującego związek przyrody z techniką
50% dzieci trwale zainteresowało się i zachęciło do aktywnego
poszukiwania wiedzy i odpowiedzi na nurtujące pytania

Planowane efekty niemierzalne *Zwiększenie zainteresowania dzieci otaczającym środowiskiem
naturalnym i występującymi w nim zjawiskami.
*Rozbudzenie zainteresowań techniczno-badawczych dzieci
przez samodzielne doświadczenia z wodą, powietrzem i innymi
naturalnymi substancjami.
*Pobudzenie aktywności poznawczej dzieci przez stworzenie im
warunków do obserwowania, badania i eksperymentowania.
*Uświadomienie dzieciom wpływu zjawisk przyrodniczych na
życie człowieka.
*Poznanie przez dzieci praktycznych związków świata przyrody
ze światem techniki.
*Wzmocnienie więzi rodzinnych przez wspólne z rodzicami
zabawy badawcze i poszukiwania rozwiązań postawionego
problemu.
*Rozszerzenie współpracy z instytucjami ze środowiska
lokalnego.

Harmonogram działań ujętych w projekcie
Data Opis działania

Działanie 1 od 2018-02-15 do 2018-02-25 Zajęcia wprowadzające temat "Zimowe
zjawiska atmosferyczne" – plansze i
gazetki tematyczne przedstawiające
zjawiska pogodowe, obserwacje
bezpośrednie – wszystkie grupy
wiekowe (7).

Działanie 2 od 2018-02-15 do 2018-02-28 Wycieczka do Biblioteki Publicznej,
przeglądanie i  wypożyczenie książek i
albumów nt. zjawisk i stałych
elementów przyrody (woda, wiatr,
słońce, chmury, temperatura, itp.) - dla
wszystkich grup wiekowych.
Doposażenie  biblioteczki
przedszkolnej o pozycje dotyczące
zjawisk i elementów środowiska
przyrodniczego.

Działanie 3 od 2018-02-15 do 2018-06-30 Cykliczne obserwacje zjawisk
atmosferycznych związanych z porą
roku, poszerzanie wiadomości na ich
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temat - wszystkie grupy. Wykonanie i
prowadzenie przez każdą z grup
kalendarza pogody.
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Działanie 4 od 2018-02-20 do 2018-03-05 "Co to jest Para wodna?" - szukamy
pary wodnej wokół nas - eksperymenty
z parą wodną prowadzone przez
nauczycieli - dla wszystkich grup: -Jak
wywołać deszcz? - Czy woda potrafi
się unieść - Wykorzystanie czajnika
elektrycznego. Obserwowanie
unoszącej się pary i skraplania wody. -
Ciecz nie newtonowska - Robimy
chmurę wodną. - Czy para wodna jest
słodka? Zabawy z wodą, lodem, parą
we wszystkich grupach, prowadzone
przez nauczycielki.

Działanie 5 od 2018-02-20 do 2018-03-10 Spotkanie z naukowcem „Czy woda
jest zawsze taka sama? – różne stany
skupienia” – warsztaty dla grup 5,6 l.
(3) oraz pokazy chemiczne dla grup 3,
4 l. (4)

Działanie 6 od 2018-02-25 do 2018-03-10 Wykonanie oraz wystawa prac
plastycznych pt. "Zimową porą" -
technika dowolna.

Działanie 7 od 2018-03-05 do 2018-03-15 Zajęcia wprowadzające temat obiegu
wody w przyrodzie, zagadki słuchowe
(odgłosy), doświadczenia łatwe i trudne
z wykorzystaniem wody i innych
składników - wszystkie grupy:
-Kolorowe wodne wulkany -Kolorowy
deszcz -Burza w szklance -Lampa
Lawa -Galaktyka w słoiku -Wędrująca
woda

Działanie 8 od 2018-03-10 do 2018-03-31 Przeprowadzenie oraz rozstrzygnięcie
konkursu dla rodziców i dzieci dla
dzieci 6 letnich na temat "Odkrywamy
tajemnice zjawisk przyrodniczych”.
Prezentacja 5 najciekawszych
eksperymentów wymyślonych przez
dzieci i rodziców - na forum
przedszkola.

Działanie 9 od 2018-03-20 do 2018-04-05 "Skąd się bierze woda w kranie?" –
poznanie różnych źródeł wody,
filtrowanie, oglądanie różnych próbek
pod mikroskopem, porównywanie
czystości próbek z kałuży, deszczówki,
kranu, studni oligoceńskiej, mineralnej.
Założenie kącików badawczych w
grupach 5, 6 l. (3)

Działanie 10 od 2018-04-01 do 2018-04-20 Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
dla grup 4, 5, 6 letnich.(5 grup)

Działanie 11 od 2018-04-05 do 2018-04-25 „Co rozpuszcza się w wodzie?”-
doświadczenia z mieszaniem różnych
substancji i produktów z wodą, np.:
kasza, ryż, cukier, sól, ocet, olej, mąka,
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pieprz mielony. Rozpoznawanie
produktów przez dotykanie, wąchanie,
smakowanie, określanie ich cech
charakterystycznych. Praca
indywidualna - eksperymentowanie.
Każde dziecko otrzymuje: szklankę,
łyżeczkę, produkt do rozpuszczenia,
kartę pracy ze zdjęciem produktu,
ołówek. Dzieci wsypują dany produkt
do szklanki, mieszają, obserwują czy
się rozpuszcza, pęcznieje, pływa, tonie,
itp. Wynik obserwacji zaznaczają na
kartach pracy. (7 grup)

Działanie 12 od 2018-04-10 do 2018-04-30 Zajęcia wprowadzające nt. zmian w
przyrodzie związanych z wiosną.
Utrwalanie przez fotografowanie i
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rysunki obserwowanych zmian i
zjawisk. Założenie kącika wiosennego
w każdej sali. Sadzenie roślin
cebulkowych w ziemi i na gazie
zanurzonej w wodzie (obserwacja faz
wzrostu roślin i fotografowanie ich) -
wszystkie grupy.
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Działanie 13 od 2018-04-20 do 2018-05-20 Wycieczka do ogrodu botanicznego w
Warszawie lub w Powsinie dla 4, 5, 6
latków.(5 grup)

Działanie 14 od 2018-04-20 do 2018-05-30 Oglądanie pod mikroskopem
elementów budzącej się do życia
przyrody: listki, pędy, pączki kwiatowe.
Porównanie z zasuszonymi liśćmi,
trawami, ziołami, kwiatami - 4, 5, 6 latki
(5 grup).

Działanie 15 od 2018-04-25 do 2018-05-15 Zajęcia wprowadzające w grupach
dotyczące powietrza i jego znaczenia.
"Co to znaczy, że powietrze jest
czyste?" - prezentacja filmów
edukacyjnych.

Działanie 16 od 2018-04-30 do 2018-05-15 "Kiedy wiatr staje się groźny?" - wpływ
wiatru na człowieka i przyrodę.
Zaproszenie gości w celu wyjaśnienia
zagrożeń jakie niesie ze sobą silny
wiatr. Silny wiatr jako źródło energii
(wszystkie grupy). Wykonanie wiatraka
przez każdą grupę i ustawienie w
przedszkolnym ogrodzie, w celu
obserwacji siły wiatru.

Działanie 17 od 2018-05-05 do 2018-05-25 "Dlaczego balon lata?"- Jak nauka
wykorzystuje ciepłe i zimne powietrze -
eksperymenty we wszystkich grupach:
- Do czego świeczka potrzebuje
powietrza? - Jak możemy poczuć
powietrze? -Czy balon sam się
napompuje? - Wpuszczanie powietrza
pod wodę.

Działanie 18 od 2018-05-10 do 2018-05-31 Spotkanie z naukowcem „Jak można
schwytać powietrze?” – warsztaty dla
grup 5,6 l. (3) oraz pokazy dla grup 3, 4
l. (4)

Działanie 19 od 2018-05-20 do 2018-06-10 "Poznajemy giganty napędzane parą
wodną"- Wycieczka do muzeum
kolejnictwa w Warszawie.

Działanie 20 od 2018-06-10 do 2018-06-30 Stworzenie oraz wspólne wypełnianie
kart pracy podsumowujących wiedzę
dzieci zdobytą podczas realizacji
projektu. Wystawa w Domu Kultury
podsumowująca udział przedszkolaków
w projekcie (fotografie, wystawa prac
plastycznych, opisy wybranych
działań).

Partnerzy biorący udział w realizacji projektu
Partner 1 Biblioteka Publiczna dla Dzielnicy Rembertów
Partner 2 Dom Kultury Rembertów
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Partner 3  -
Partner 4  -
Partner 5  -
Partner 6  -
Partner 7  -
Partner 8  -
Partner 9  -
Partner 10  -
Termin realizacji OD 2018-02-15 - DO 2018-06-30

Całkowita wartość projektu 15110

Wnioskowana kwota dofinansowania 13425

Plan wydatków Plan2 wydatków WIE 2018.pdf

Informacje dotyczace szkoły
Czy szkoła posiada Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy
"WARS i SAWA" ?

NIE

Czy szkoła posiada Honorowe Wyróżnienie Prezydenta
m.st. Warszawy "Szkoła z pomysłem" ?

NIE

Czy szkoła otrzymała Warszawską Nagrodę
Wychowawczą im. Janusza Korczaka

NIE

Imię i nazwisko koordynatora szkolnego programu
edukacji kulturalnej

Barbara Mańkowska

Kontakt do koordynatora projektu
Imię i nazwisko koordynatora projektu Katarzyna Bojkiewicz, Mirosława Moryś
adres email p158@edu.um.warszawa.pl
nr telefonu 22 611 91 32

Potwierdzam, ze odpowiedź na ankietę: Wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach WIE 2018 odpowiada stanowi
faktycznemu, a niniejszy wydruk jest zgodny z ostatnią zapisaną w systemie ankietowym odpowiedzią na tę ankietę

................................................................................
data i podpis
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