
Metoda projektów jako metoda 

aktywizująca dzieci i… nauczyciela 
Praca metodą projektów badawczych to wyzwanie dla nauczyciela, pozwalające zaspokoić 

dziecięcą ciekawość. Daje dzieciom możliwość analizowania złożoności zjawisk oraz 

eksperymentowania i rozwiązywania problemów. Czym zatem jest wspomniana metoda? 

 

Metoda projektów badawczych to pogłębione badanie tematu lub zjawisk o dużej wartości 

poznawczej. Zasadniczą cechą projektu jest jego charakter badawczy, przy czym działania 

badawcze celowo ukierunkowane są tak, by znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące 

tematu, postawione przez dzieci lub nauczyciela, albo pojawiające się podczas wspólnej 

pracy nauczyciela z  dziećmi. Prowadzący wraz z  dziećmi wybiera temat zgodny z  

zainteresowaniami przedszkolaków. Celem zajęć jest szukanie odpowiedzi na pytania. Czas 

zależy od tempa realizacji projektu i  intensywności zainteresowania u najmłodszych. Tematy 

zgłębiane są bardzo często w zespołach dziecięcych. 

Metoda projektów według L.G. Katz to sposób wspierania aktywnego, zaangażowanego i  

celowego uczenia się oraz rozwoju intelektualnego. Dla wdrażających ją nauczycieli może 

stać się początkiem nowego, skutecznego sposobu pracy z dzieckiem, nastawionego na jego 

potrzeby i zainteresowania. Rolą nauczyciela jest takie przeorganizowanie przestrzeni, aby 

pobudzać inicjatywę dziecka, np. poprzez stworzenie kącika przyrodniczo-badawczego, 

konstrukcyjnego, wydzielenie miejsca do zabaw wodą, właściwe zagospodarowanie terenu 

ogrodu. Ważna jest także akceptacja pomysłów dziecka, traktowanie go jako kogoś 

wyjątkowego, podkreślanie jego mocnych stron, dostępność, gdy potrzebuje dorosłego, 

skupienie uwagi na nim, po - moc w  rozwiązywaniu problemów, dawanie wzmocnienia 

i wsparcia. Jedną z korzyści pracy metodą projektów jest najczęściej samoistne 

zaangażowanie rodziców w podejmowane przez grupę i dziecko działania. 

Realizacja projektu 

Etap I  

Rozpoczęcie projektu: Ustalenie zainteresowań dzieci 

Czasami impulsem do zainteresowania jakimś zagadnieniem czy obiektem jest 

emocjonujące, poruszające dziecko wydarzenie, np. obserwowanie przebiegu akcji 

ratunkowej. Elementy otaczającej przyrody, produkty spożywane przez dzieci, tematy 

czytanych książek, opowiadania są także interesującym obiektem ba - dań. Jednak nie tylko 

aktualne zainteresowania dzieci powinny być tematem badania. Nauczy - ciel stara się 



również określi ć ich potencjalne zainteresowania, aby inspirować nowymi pomysłami i  

zaciekawiać je nowymi aspektami bliższego i dalszego środowiska. 

Wybór tematu 

 Rodzaj tematu ma znaczny wpływ na wyniki pracy z  dziećmi oraz na czas projektu. Temat 

wybrany przez dzieci często jest dla nich bardziej atrakcyjny, emocjonujący, wywołuje więc 

większe zainteresowanie i  stanowi motywację do jego zgłębiania. Nazwa tematu może 

nawiązywać do nazwy obiektu, np. Piłka, Woda, Karetka, Ozdoby choinkowe, Śnieg, Choinka 

lub miejsca, np. W  przychodni, Na budowie. Im młodsze dzieci, tym bliższy powinien być im 

temat, np. Kuchnia, Lizak, Piłka, Jabłko, Lekarz. Ważne jednak, aby otwierał możliwości 

badawcze, np. Książka, a nie Bajka. Temat musi więc być konkretny, oparty na bezpośrednim 

doświadczeniu dzieci. Ma też większe szanse na lepszą realizację, jeżeli w  pobliżu będą 

łatwo dostępne miejsca związane z tematem. 

Zajęcia wstępne – budowanie wspólnych doświadczeń  

Nauczyciel powinien się dowiedzieć, jakie są wcześniejsze doświadczenia dzieci łączące się z  

tym tematem. Początkowa dyskusja, która może się rozpocząć od podzielenia się własny - mi 

doświadczeniami, często przywołuje wspomnienia i  stymuluje dzieci do podzielenia się 

własnymi doświadczeniami. Warto zachęcać najmłodszych do opowiadania lub rysowania 

historii osobistych. Można także sięgnąć do utworów literackich i posłuchać wypowiedzi do 

nich nawiązujących.  

Decyzja o realizacji tematu lub rezygnacja  

Na tym etapie należy podjąć decyzję o  dalszej realizacji projektu, odpowiadając na pytania: 

Czy jest wartościowy z punktu widzenia rozwoju dzieci? Czy jest dla dzieci interesujący? Czy 

możliwa jest aktywność badawcza? Czy możliwa jest organizacja zajęć terenowych? Jeżeli 

temat będzie kontynuowany, należy przygotować z dziećmi siatkę pytań.’ 

 Ustalenie zasobu wiedzy dzieci – siatka pytań 

 Nauczyciel określa stan wiedzy dzieci poprzez przygotowanie wstępnej siatki pytań. Można 

z dziećmi rozmawiać, dyskutować i  jednocześnie zapisywać ich wypowiedzi. Można zapytać: 

Czego chcielibyście się jeszcze dowiedzieć np. o wodzie? Dzieci formułują pytania, 

a nauczyciel zapisuje je na arkuszu papieru. Należy zapisywać wszystkie pytania, nawet te 

zadziwiające czy proste. Młodsze dzieci mogą mieć trudność z  formułowaniem pytań. Nie 

wiedzą jeszcze, o co pytać. Nauczyciel może im pomóc, zwracając się do nich: Czy 

chcielibyście się dowiedzieć, skąd się bierze woda? i po akceptacji dzieci zapisuje pytanie na 

siatce. Diagnoza wiedzy początkowej udokumentowana w postaci siatki pytań pozwala 

prowadzącemu ustalić, czego dzieci jeszcze nie wiedzą, a chciałyby się dowiedzieć. 



 

Zabawy inscenizowane, aktywność plastyczna i inne działania 

rozbudzające/podtrzymujące zainteresowanie tematem 

 Od początku nauczyciel pogłębia zainteresowanie dzieci projektem: wzbogaca kąciki 

zainteresowań o  przedmioty związane z tematem, zachęca dzieci do samodzielnego (lub w  

grupach) organizowania zabaw inscenizacyjnych, tematycznych, muzyczno-ruchowych, 

plastycznych, czyta dzieciom książki popularnonaukowe i  inne, zachęca do rozwiązywania 

zagadek, stwarza warunki do przeliczania, segregowania przedmiotów związanych 

z tematem.  

Poszukiwanie odpowiedzi na pytania – etap II  

Ten etap pozwala na wnikliwe zgłębienie tematu przez dzieci i próby znalezienia odpowiedzi 

na postawione pytania. Jest to najważniejszy i  często najdłuższy etap projektu. Nauczyciel 

ponownie analizuje wstępną siatkę pytań. Odczytuje pytania z dziećmi i dopisuje nowe. 

Poprzez zadanie pytania do każdego już zapisanego zagadnienia: Jak to sprawdzić? Skąd, od 

kogo się o tym dowiemy? Ustala wraz z przedszkolakami sposób oraz źródła uzyskania 

odpowiedzi. Następnie biorąc pod uwagę propozycje zapisane na siatce, wspólnie z  

przedszkolakami tworzy plan kolejnych zajęć projektu – tworzenie kolekcji, czyli gromadzenie 

przedmiotów, obiektów związanych z  tematem, które eksponuje w  wyznaczonym miejscu. 

Dzieci mogą je segregować według ustalonych kryteriów, przeliczać, ustalać równoliczność 

zbiorów, porównywać ich wygląd. 

Zajęcia terenowe połączone ze szkicem z natury  

Zajęcia te prowadzący zaczyna od wyboru miejsca, w  którym będzie wraz z dziećmi 

poszukiwać odpowiedzi na wiele postawionych wcześniej pytań. W  projekcie jest to wizyta 

w  terenie, specjalnie opracowana na potrzeby tych zajęć. To właśnie tutaj dzieci rozmawiają, 

pytają, szkicują ołówkiem obiekty, fotografują, filmują, aby móc później ponownie 

rozmawiać, wnioskować na temat oglądanych miejsc. Tak udokumentowane informacje 

pozwolą lepiej omówić efekty wycieczki po powrocie do przedszkola. Planując zajęcia 

terenowe, nauczyciel powinien w pierwszej kolejności sprawdzić, czy miejsce jest bezpieczne 

dla dzieci i  czy będą one mogły badać, dotykać obiekty, aby poznać je dogłębnie. 

Przygotowanie pracowników terenowych do wizyty dzieci pozwoli, aby zajęcia przebiegły 

z korzyścią dla przedszkolaków oraz bez stresujących dla dorosłych niepracujących na co 

dzień z dziećmi niespodzianek. Po powrocie nauczyciel wspólnie z przedszkolakami uzupełnia 

siatkę pytań o odpowiedzi, które udało się uzyskać podczas zajęć.  

Budowanie modelu obiektu 

 Nową wiedzę dzieci wykorzystują podczas zabaw w  przedszkolu. W  tym celu nauczyciel 

wzbogaca kąciki zbaw, przygotowuje przedmioty, które pozwolą dzieciom konstruować 

modele, np. samochód z dużych kartonów. Zajęcia te prowadzone są najczęściej 



w kilkuosobowych zespołach, w których zwłaszcza starsze dzieci same przydzielają sobie 

zadania. 

 

 Wizyty ekspertów  

Odpowiedzi na wiele pytań mogą udzielić zaproszone osoby znające zagadnienia związane 

z tematem projektu. Ekspertem może być osoba profesjonalnie zajmująca się tematem, 

rodzic, zaprzyjaźniony nauczyciel z pobliskiej szkoły lub pracownik przedszkola. 

 Aktywność badawcza 

Proces badawczy realizowany przez dzieci stanowi najważniejszą część projektu. Teraz 

przedszkolaki szukają odpowiedzi na pozostałe pytania, podejmując zabawę badawczą, 

w której ład wewnętrzny cechują trzy podstawowe elementy: dostrzeżenie problemu, 

poszukiwanie sposobu jego rozwiązania, dostrzeżenie efektu działań – rezultatu. Nauczyciel 

ma przede wszystkim wspierać, zachęcać dziecko do swobodnych, odkrywczych działań 

zabawowych, pobudzić wyobraźnię i ciekawość, podsunąć cel badawczy, którym w projekcie 

będzie poszukiwanie odpowiedzi na pytania, zainteresować nimi, zawsze jednak w  taki 

sposób, aby zabawie towarzyszyła swoboda wyboru działań i radość z samodzielnego 

odkrywania świata. 

Wykorzystanie dodatkowych źródeł poznania rzeczywistości 

 Odpowiedzi na niektóre pytania nie uzyska się poprzez bezpośrednie badania. W projekcie 

dzieci uczą się pozyskiwać informacje z różnych źródeł. Mogą to być wywiady 

przeprowadzane przez dzieci, ankiety, filmy, książki popularnonaukowe i internet.  

Zakończenie projektu – etap III 

 Przychodzi taki moment w  projekcie, że ciekawość dzieci w odniesieniu do danego tematu 

zostaje zaspokojona. Słabnące zainteresowanie najmłodszych to sygnał, że należy się 

zastanowić, jak podsumować projekt. Wspólnie z dziećmi nauczyciel ustala, w jaki sposób 

podzielić się z innymi zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, czyli przygotowuje 

wydarzenie kulminacyjne, np. prezentacja dla rodziców, koleżanek i kolegów z innej grupy 

lub innych zaproszonych gości. Aktywne włączenie dzieci w realizację pokazu sprawia, że 

czują się one ekspertami w temacie i z przyjemnością dzielą się wiedzą z gośćmi prezentacji. 

Nauczyciel przeprowadza z dziećmi dyskusję podsumowującą, analizuje projekt i  ocenia jego 

efekty. Przygotowuje siatkę Co teraz wiemy? lub na pierwszej siatce dopisuje odpowiedzi 

dzieci na pytania. 
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