
Projekt badawczy „Nasiono”

cele:

 - zapoznanie z różnymi sposobami rozmnażania roślin (nasiona, cebulki, bulwy, 
rozłogi, sadzonki)

- poznanie niezbędnych warunków do  życia  roślin 

- obserwacja wzrostu roślin; pielęgnacja upraw

- zachęcanie do zdrowego sposobu odżywiania się.

Czas trwania: 

25.02.2021do 15.03.2021

1. 
Na początek przedszkolaki wspólnie ustaliły co już wiedza o nasionach – czego 
chciałyby się dowiedzieć.
Wspólnie zapisaliśmy wszystko to co już wiemy oraz pytania.



Zgromadziliśmy różne nasiona, dokładnie im się przyjrzeliśmy.
Przy tej okazji przedszkolaki prowadziły obserwacje i doskonaliły umiejętności 
matematyczne: segregowały i przeliczały nasionka. Zobaczyły także, że nasiona 
mogą być bardzo małe (np. marchewka), ale i  bardzo duże (np. orzech włoski) i 
różnią się nie tylko wielkością, ale  kolorem i kształtem i fakturą powierzchni.

Kolejnym etapem było założenie „albumu nasion”. Nasiona i zdjęcia 
odpowiadających im roślin zapakowane zostały  w specjalną folię. Album 
dzieci umieściły w kąciku przyrody- tam  mogą jeszcze je obserwować  z 
wykorzystaniem lupy. 



Z książek oraz animacji multimedialnej  dowiedzieliśmy się skąd się biorą 
nasiona i po co są potrzebne.



Wiele nasion można wykorzystać w kuchni.
Można np. ugotować  zupę grochową. 
Niektóre nasiona można jeść na surowo  np. słonecznik, pestki dyni.  Przez tłoczenie 
odpowiednich  nasion możemy uzyskać olej. Z kukurydzy są płatki śniadaniowe,  
mąka kukurydziana, chrupki kukurydziane, niektórzy bardzo lubią gotowaną 
kukurydzę.

Dowiedzieliśmy się,  że  nasion są zdrowe. Upiekliśmy ciasto z nasionami chia.
Przepis był bardzo prosty, więc z małą pomocą pań dzieci przygotowały ciasto wg 
zakodowanego  na tablicy przepisu..
Ciasto się udało i wszystkim bardzo smakowało.



 Kolejny eksperyment.
Sprawdziliśmy co się stanie jeżeli nasiona przez kilka godzin namoczymy w wodzie. 
Przy okazji poćwiczyliśmy celowanie (każdy wrzucał z odległości groszek i 
ciecierzycę  do miski z wodą) było przy tym mnóstwo radosnej zabawy.
Nasiona napęczniały i były miękkie w porównaniu do suchych. 

Wykorzystaliśmy namoczoną ciecierzycę do zabaw konstrukcyjnych.



Nasiona można wykorzystać do tworzenia ozdób. Z różnorodnych nasion powstały  
ciekawe kompozycje. 

Założyliśmy zielone hodowle w kąciku przyrody.  Dowiedzieliśmy się co potrzeba 
roślinom do życia. Prowadziliśmy obserwacje wzrostu cebuli, fasoli rzeżuchy. 
Dowiedzieliśmy się jak ważne w zdrowym odżywianiu jest jedzenie kiełków.



Założyliśmy hodowle w kiełkownicy.
Zasialiśmy w rozsadniku astry i ozdobną kapustę – na wiosnę wysadzimy nasze 
roślinki do skrzynek na przedszkolnym tarasie.



Nasiona „ukrywają się” w owocach. 
Awokado ma jedną pestkę, jabłko i gruszka kilka, w papryce  za to jest  sporo 
nasionek,  natomiast granat albo kiwi ma ich zdecydowanie najwięcej.

Projekt badawczy „Nasiono” dał dzieciom wiele satysfakcji. Dzieci doskonaliły 
kompetencje matematyczne, przyrodnicze, społeczne.

Uczyły się współpracy w grupie, prowadziły  eksperymenty i obserwacje 
przyrodnicze, odczytywać zakodowane informacje.

Projekt był realizowany pod kierunkiem Jolanty Pawełczyk i Edyty Rogóż.

 




