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Przebieg projektu (faza I)
 WYDARZENIE KATALITYCZNE - 

temat podjętego projektu wyłonił się z 
obserwacji dzieci;

 ustaliliśmy CO WIEMY O 
samochodach i zarejestrowaliśmy 
posiadaną wiedzę w formie rysunków i 
siatki graficznej,

 stworzyliśmy listę pytań do projektu, 
która stanowiła podstawę aktywności 
badawczej dzieci,

 wspólnie zaplanowaliśmy działania 
badawcze: zajęcia poza 
przedszkolem, spotkania z 
zaproszonymi ekspertami – osobami, 
które dobrze znają badany temat lub 
wizyty w ich naturalnym środowisku 
pracy.



  

Ustalenie zasobów wiedzy dzieci – siatka, 
ustalenie listy pytań



  

Ustalenie zasobów wiedzy dzieci – siatka



  

Przebieg projektu (faza II)

 Od tego momentu zaczęliśmy studiować 
literaturę fachową, stworzona została nasza 
mała biblioteczka



  

 Dzięki wiadomością zawartym w książkach oraz w internecie znaleźliśmy 
odpowiedź na pytanie, jakie mamy marki samochodów oraz jakie ich 
rodzaje.



  

 samochody osobowe
 samochody ciężarowe
 samochody dostawcze
 samochody terenowe
 samochody sportowe
 stare samochody zabytkowe
 samochody i pojazdy specjalistyczne



  
Kiedy mieliśmy ochotę oglądaliśmy różne ciekawe filmy dotyczące 

samochodów.



  



  

Spotkanie z ekspertem – „przygoda z żukiem;)”
Moc wrażeń – badanie wielozmysłowe.
– poznawanie budowy samochodu

           
WIKTOR PRÓBUJE ODKRĘCIĆ ŚRUBY, 

ALE TO NIE TAKIE PROSTE

Super się siedzi w tak dużym aucie I W 
DODATKU Z KIEROWNICĄ W 
DŁONIACH;) 



  

Jasiu ćwiczył 
obsługę 
lewarka

TERAZ JUŻ WIEMY 
JAK WYGLĄDA 
ŚWIECA 
SAMOCHODOWA



  

POWSTAJĄ PIERWSZE SZKICE SAMOCHODU



  

Ach ten „zielony żuczek” 
DZIĘKUJEMY NASZEMU EKSPERTOWI!!!!



  

WYPRAWA TERENOWA – MUZEUM MOTORYZACJI W 
POZNANIU

   Zwiedzaliśmy Muzeum Motoryzacji 
Automobilklubu Wielkopolski, które mieści się w 

centrum Poznania - pod Rondem Kaponiera. 
Mieliśmy tam okazję oglądać zabytkowe 
samochody i motory, które cieszyły się 

szczególnym zainteresowaniem chłopców. 
Podczas gdy oni zachwycali się konkretnymi 

modelami aut, dziewczynki pozowały na ich tle 
do zdjęć  



  

FIAT Z SILNIKIEM HONDY 
ROBI WRAŻENIE NAWET 

NA DZIECIACH 



  

FILIP KONIECZNIE CHCIAŁ MIEĆ                          EKSPOZYCJA
 ZDJĘCIE Z MIKRUSEM – ACH TEN KOLOR;)       WOJSKOWA TEŻ ROBIŁA
                                                                                   WRAŻENIE!



  

PANI PRZEWODNIK 
MÓWIŁA BARDZO CIEKAWE 
RZECZY

A DZIEWCZYNKI POZOWAŁY
                   



  

Parking 



  

 Tym sposobem 
nasza siatka 
rozbudowała się z 
biegiem czasu 
zdobywaliśmy 
coraz to więcej 
wiedzy – tablica z 
projektem 
zapełniała się.



  

 Nasze twórcze działania:
- Lepimy plastelinowe auta;
- Malowanie samochodów
- Szkice SAMOCHODU 
- Poznaliśmy piosenkę ”Jedzie mój samochód”
- Słuchaliśmy bajek i opowiadań o autach
- Kolorowanki , malowanki itp.
- Konstruowanie samochodu;



  



  

Nasze szkice



  



  

Kolorowanki, malowanki …



  



  

Mali konstruktorzy

 Początki były trudne



  

Później było już tylko lepiej …..



  



  

Tworzymy dekorację na auto 



  



  

A o to efekty końcowe ….



  



  

A po tak ciężkiej pracy wszystkim 
należała się pyszna nagroda 
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