
PIERWSZY PROJEKT „GOSPODARSTWO ( POLE)”- GRUPA 

NIEDŹWIADKI. 

Nasze przedszkole rozpoczęło innowacyjny program nauczania TABLIT we współpracy z 

Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Pierwszy projekt zrealizowany został w miesiącu 

październik pt. „Gospodarstwo (pole)”. Dzieci poznały pracę rolnika. Siały zboże, poznały rodzaje zbóż 

i roślin na polu. Dowiedziały się jak powstaje cukier, olej, mąka. Zwiedziły gospodarstwo i 

nowoczesne maszyny rolnicze. Wykonały dużo prac plastycznych m.in.  z mąki, z ziemniaków. Były 

również ziemniaczane zawody.  Dzieci poznały pracę piekarza. Na wizycie eksperta upiekły chleb. 

Odwiedziły pobliską piekarnie, gdzie dowiedziały się bardzo wielu informacji związanych z zawodem 

piekarza i pieczeniem chleba. Zwiedziły sklep, gdzie rozróżniały oleje i cukier na półkach sklepowych.  

Cele ogólne projektu: 

• Budowanie wiedzy o gospodarstwie (w szczególności o uprawie roślin i zbóż  na polu, 

możliwościach ich przetwarzania). 

• Wzbogacanie dziecięcego słownika o  pojęcia związane z uprawą ziemi, przetwarzaniem plonów, 

pracą rolnika. 

• Rozbudzanie zainteresowania pracą rolnika. 

• Zapoznanie z procesem powstawania pieczywa i innych produktów spożywczych. 

• Rozwijanie umiejętności samoobsługowych związanych z przygotowywaniem posiłków. 

• Kształtowanie szacunku do pracy rolnika. 

• Kształtowanie  szacunku do jedzenia. 

• Tworzenie warunków do samodzielnego poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez 

obserwowanie, eksperymentowanie, eksplorowanie. 

• Rozwijanie języka w aspekcie komunikacyjnym. 

Główne idee: 

• Na polu rosną różne rodzaje zbóż. Zboże daje nam ziarno, z którego robi się mąkę (CASUM 1). 

• Na polu rosną ziemniaki i kukurydza. Z nich też możemy zrobić mąkę (CASUM 2). 

• Buraki cukrowe i rzepak też rosną na polu. Z buraków cukrowych robi się cukier, a  z rzepaku olej 

(CASUM 3). 

• Pole trzeba zaorać i obsiać, a dojrzałe zboże skosić (CASUM 4). 

 

Kilka ciekawostek z projektu POLE: 



 

Stempelki  z ziemniaków 

Dzieci wykonały przepiękne stemple z ziemniaków, gdzie najpierw starannie i ostrożnie posługując się 

nożem wycięły wzory na ziemniakach, następnie pomalowały farbami i  odbiły wzory na kartce. 

 

 

                                                                   

                                                                    

                                                                    

 

                                                                     



  

 

 

Niedźwiadki badaczami 

 

 

 

 

 



 

Wycieczka do piekarni 

Ile radości sprawiła dzieciom wycieczka do piekarni, gdzie dowiedziały się jak się piecze 

chleb, bułki, drożdżówki. Największą jednak atrakcją były przepyszne ciepłe bułeczki i 

drożdżówki, którymi zostaliśmy poczęstowani. 

 

 

 

 

 



 

 

Wycieczka do sklepu 

 

 

 

Wycieczka na gospodarstwo do Otusza. Zwiedzanie nowoczesnych 

maszyn rolniczych. 

Niezapomniana będzie również wycieczka na gospodarstwo do Otusza, gdzie dzieci zobaczyły 

zwierzęta , suszarnie do kukurydzy. Zwiedziły również firmę z nowoczesnymi maszynami 

rolniczymi. 



 

 

 

 

 

Wizyta eksperta: piekarza 

Z pomocą pana piekarza upiekliśmy przepyszny chleb, którym poczęstowaliśmy całe 

przedszkole. Pan piekarz opowiedział nam o swojej ciężkiej pracy.  



 

 



 

 

Dowód na to, iż chleb był przepyszny!!! 



 

Magda Gorzaniak 

 


