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KĄCIK MUZYCZNY  



Krajobraz naszego przedszkola



PIERWSZA WIOSNA W OGRODZIE -2019





Kwietna łąka, radością dla oczu 



Spacer po ogrodzie 



Rośliny w fazie wzrostu  



WIOSNA W OGRODZIE 



WIOSNA W OGRODZIE c.d. 



LATO W OGRODZIE 



OGRÓD SENSORYCZNY –wrzesień 2019 



Cele projektu:

 Uwrażliwienie na piękno przyrody, jej tajemnic i kształtowanie świadomości 

ekologicznej dzieci;

 Rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą;

 Kształtowanie wyobrażeń i pojęć przyrodniczych na podstawie obserwacji i 

doświadczeń;

 Uświadomienie dzieciom potrzeby dbania o rośliny i zwierzęta poprzez 

ugruntowanie, wiadomości na ich temat;

 Uczenie wnioskowania, myślenia, przewidywania skutków działalności 

człowieka;

 Kształtowanie współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego;

 Ukazanie możliwości wykorzystania ogrodu do działań, zabaw i zajęć 

sprzyjających rozwojowi dziecka. 



ZADANIA GOSPODARCZE DLA GRUP:

/sprzątanie ogrodu, zbieranie liści, 

porządkowanie ścieżki, grabienie …./

Słoneczka: łąka kwietna, drzewka na łące 

kwietnej, 1 klomb 

Motyle: strefa ciszy, domki, 2 klomb

Pszczółki: strefa muzyczna, 4 klomb

Literki: ścieżka sensoryczna, domek owadów,  

3 klomb



Prace porządkowe w ogrodzie-czerwiec 2019  









Rozwijamy zmysł wzroku

Dzieci:

- liczyły i opisywały przedmioty, 

- bawiły się bańkami mydlanymi,

- wykonywały prace plastyczne,



Nasze przedszkolaki miały możliwość 

obserwacji zmian w ogrodzie 



Prowadzone były zabawy w kąciku 

badawczym 



WAKACYJNE RYSOWANIE





Spacer ścieżką sensoryczną 



ZABAWY SENSORYCZNE 



WĘDRÓWKI CIĄG DALSZY…



Organizowano zabawy w kąciku 

muzycznym:

- grę na instrumentach,

- słuchanie bajek, 

- słuchanie szumu drzew,

- muzyka z odgłosami,

- słuchanie szumu wody,

- słuchanie ciszy.



ZABAWY MUZYCZNE



W ramach współpracy gościliśmy dzieci 

z Publicznego Przedszkola nr 4 w Złotowie 



Projekt był innowacyjny. W ramach oceny 

innowacji przeprowadzono ankiety z nauczycielami 

Obecnie praca nad wybrzmiewaniem głoski „sz”, wymaga dalszych ćwiczeń pionizacji języka. 



WYNIKI MONITOROWANIA 
Innowacja OGRÓD 5 ZMYSŁÓW Tak Nie Przykłady

1. Czy wprowadzili Państwo nowatorskie rozwiązania w 
swojej pracy?

7 Zajęcia sensoryczne angażujące wszystkie zmysły;

Zajęcia w ogrodzie sensorycznym z edukacji plastycznej  muzycznej i przyrodniczej, 

wizyty w ogrodzie w różnych porach roku; 

1. Czy dokonali Państwo zmiany metod pracy? 7 Obserwacje, eksperymenty, sensoplastyka, zabawy badawcze, zabawy sensoryczne  

1. Czy dokonali Państwo zmiany treści programowych? 7

1. Czy dokonali Państwo zmiany wykorzystywanych 
środków edukacyjnych?

7 Rośliny znajdujące się w ogrodzie oraz różne faktury treści sensorycznej; 

korzystanie z materiałów przyrodniczych podczas zajęć; poznanie roślinności;

1. Czy dokonali Państwo zmiany w zakresie sposobów 
realizacji podstawy programowej?

1 6 poznanie roślinności –ponad podstawę programową

1. Czy nowatorstwo pozwoliło na znalezienie nowych 
rozwiązań pojawiających się problemów?

4 3 Integracja grupy, pobudza do myślenia, kreatywności  

1. Czy nowatorstwo przyczyniło się do skuteczniejszej 
oceny jakości przedszkola?

6 1 Nauka poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą; werbalne prowadzenie obserwacji;

1. Czy nowatorstwo pozwoliło stworzyć sprzyjające 
warunki do rozwoju dzieci?

7 Tak-dzieci odczuwają radość podczas zajęć w ogrodzie; 

Zabawy wspierające rozwój dziecka i stymulujące zmysły

1. Czy nowatorstwo przyczyniło się do rozwiązywania 
problemów wychowawczych?

4 3 Dzieci podczas przebywania w ogrodzie sensoryczny nie wykazywały problemów 

wychowawczych; Organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających 

rozpoznawaniu potrzeb i zainteresowań dzieci  

1. Czy nowatorstwo przyczyniło się do lepszej komunikacji 
z dziećmi?

7 Dzieci bardziej wyciszone, zrelaksowane, przyjazne przyrodzie; poprawa 

samopoczucia dzieci;

1. Czy nowatorstwo przyczyniło się do lepszej komunikacji 
z rodzicami?

4 3 Dzieci chętnie współpracują, prowadzą rozmowy, uzgadniają oczekiwania, wspólnie 

opracowują zasady;

1. Czy nowatorskie rozwiązania wpłynęły na 

rozwój dzieci?

7 Bezpośredni kontakt z przyrodą; samodzielność, rozwijanie 

zainteresowań przyrodą,  

Wymaganie 1. Ocena innowacji- PODSUMOWANIE 



W projekcie czynnie uczestniczyły dzieci 

PP2 pod kierunkiem pań: 

Beaty Trawka, Iwona Kraczkowska,

Anny Zamczyk, Barbara Grzesiak,

Lidii Karolak, Agnieszki Rosenthal

i Alicja Gronostaj 



Dziękuję 

za uwagę 

autor projektu: Jolanta Kurowska


