
Projekt edukacyjny 
„Wiosna, ach to Ty!” 

Wstęp: 

 Wiosna, to czas kiedy przyroda budzi się do życia, świat staje się ciekawy, kolorowy. 

Dzieci stale podglądają, obserwują, badają – a przyroda to bogaty materiał poznawczy do 

rozbudzania aktywności poznawczej dzieci. Jest to dobry czas żeby pomóc dzieciom w 

odkrywaniu świata – świata przyrody. Celem projektu „Wiosna, ach to Ty” jest pogłębienie 

wiedzy przedszkolaków na temat wiosny jako pory roku w której przyroda budzi się do życia 

po długotrwałej zimie, kształtowanie szacunku do przyrody, doskonalenie umiejętności jej  

obserwowania oraz wypowiadanie się na poznane tematy. 

 Praca metodą projektu edukacyjnego jest najbardziej całościową formą nauki 

ukierunkowaną na potrzebę, cel i wynik uczenia się, w której dziecko samo wyznacza 

kierunek i tempo pracy, a nauczyciel podąża za nim. Nauczyciel w naturalny sposób staje się 

osobą wspomagającą.  

Poza tym praca metodą projektu: 

• wyzwala u dzieci aktywność, samodzielność, przedsiębiorczość, kreatywność, 

• wymaga od dzieci podejmowania decyzji i dokonywania wyborów, 

• uczy współpracy i odpowiedzialności za wykonanie zadania, 

• pozwala osiągnąć SUKCES indywidualny i grupowy, 

• rozwija kompetencje społeczne u dzieci, 

• integruje grupę, 

• motywuje do działania, 

• podnosi samoocenę, 

• uczy dokonywania samooceny. 

• integruje nauczycieli, dzieci i rodziców.  
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Cele ogólne: 

budowanie dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym oraz kształtowanie właściwych 

postaw wobec niej. 

Cele szczegółowe: 
• przybliżenie tradycji i zwyczajów związanych z nadejściem wiosny (Marzanna, Gaik), 

• poznanie zwiastunów wiosny, 

• uwrażliwienie  na piękno budzącej się do życia przyrody, 

• kształtowanie odporności emocjonalnej, 

• rozbudzanie umiejętności społecznych, potrzebnych w relacjach z dziećmi i 

dorosłymi, 

• stwarzanie warunków do wspólnych zabaw, 

• rozbudzanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla 

innych 

• wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych, wypowiadanych poprzez 

muzykę, działania plastyczne oraz działania sportowe, 

• wspieranie aktywności, ciekawości oraz samodzielności dzieci. 

Metody działania: 
• pogadanka, 

• obserwacje, 

• praktyczne działania. 

Realizacja projektu: 
marzec – kwiecień 2023r. 

Etapy projektu: 
1. Zainicjowanie projektu – przedstawienie planu działania wszystkim grupom. 

2. Realizacja projektu. 

3. Zakończenie projektu – marsz wiosenny po najbliższej okolicy przedszkola.  
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Adresaci projektu: 
dzieci 3,4,5 i 6 letnie z Samorządowego Przedszkola nr 80 w Krakowie. 

Osoby odpowiedzialne: 

Koordynatorzy projektu – Marcela Różańska-Podkówka , Alicja Luks 

Harmonogram działań: 

L.p. Zadanie Termin realizacji Sposoby realizacji Osoba 

odpowiedzialna

1. Poszukiwanie 
wiosny

Marzec 2023r. Pogadanka ukazująca 
aktualny stan wiedzy dzieci 
na temat wiosny  jako pory 

roku, rozbudzanie 
zainteresowania zmianami 

w przyrodzie; spacer po 
najbliższej okolicy w 

poszukiwaniu zwiastunów 
wiosny; zagospodarowanie 
ogródka przedszkolnego.

Nauczyciele 

grup

2. Pożegnanie zimy, 
powitanie wiosny

Marzec 2023r. Przedstawienie zwyczajów 
związanych z pożegnaniem 

zimy oraz powitaniem 
wiosny, stworzenie 

Marzanny lub Gaika.

Nauczyciele 

grup

3. Maszeruje wiosna Marzec 2023r. Nauka piosenki 

„Maszeruje wiosna”.

Nauczyciele 

grup
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4. Wiosna, ach to Ty! Marzec/kwiecień 

2023r.

Stworzenie pozytywnych 

myśli, motywujących 

tekstów związanych z  

początkiem nowej pory 

roku , 

Stworzenie hasła 

przewodniego dla grupy 

związanego z wiosną. 

Przedstawienie sentencji na 

dużym formacie przez 

nauczycieli i dzieci w 

grupie

Nauczyciele 

grup

5. Wiosna oczami 

dziecka

Do 7 kwietnia 

2023r. 

Stworzenie pracy 

plastycznej przez dzieci 

oraz rodziców związanej z 

budzącą się do życia 

przyrodą w czasie wiosny, 

wystawa prac 

plastycznych.

Dzieci i rodzice 

z przedszkola 

nr 80

6. Żegnaj zimo, witaj 

Wiosno!

11 kwietnia 

2023r.

Symboliczne „topienie” 

Marzanny oraz wspólne 

tańce na „cześć wiosny” .

Nauczyciele 

grup

7. Wiosenny pokaz 

mody

13 kwietnia 

2023r.

Prezentacja stroi 

wiosennych 

przygotowanych przez 

dzieci i rodziców .

Dzieci i rodzice 

z przedszkola 

nr 80, 

Alicja Luks, 

Marcela 

Różańska-

Podkówka
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8. Korowód 

wiosenny

14 kwietnia 

2023r.

Przemarsz w barwnym 

korowodzie z 

różnorodnymi rekwizytami 

symbolizującymi wiosnę 

przy szczególnym 

wszczynaniu hałasu : 

klekocie grzechotek , 

terkocie , grze na 

instrumentach  śpiewie i 

wznoszeniu radosnych 

okrzyków.

Alicja Luks, 

Marcela 

Różańska-

Podkówka 

Nauczyciele 

grup

9. Podsumowanie 

projektu

Kwiecień 2023r. Rozdanie dzieciom 

dyplomów za aktywny 

udział w projekcie 

edukacyjnym „Wiosna, ach 

to Ty!”

Alicja Luks, 

Marcela 

Różańska-

Podkówka 
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