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Od września 1999r. przedszkola rozpoczęły funkcjonowanie na zasa-

dach przyjętych dla nowego ustroju szkolnego. W nowej strukturze orga-

nizacyjnej wychowanie przedszkolne, pozostało nadal ofertą edukacyjną, 

dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Sieć przedszkoli uzupełniły oddziały 

przedszkolne w szkołach podstawowych. Zachowane zostało ustawowe 

prawo dziecka sześcioletniego do rocznego przygotowania do szkoły.  

Zarówno przedszkola publiczne jak i niepubliczne zobowiązane zostały 

do realizacji podstawy programowej wychowania w przedszkolu. Nowa 

koncepcja wychowania przedszkolnego za priorytet uznała: 

a) określenie celów, 

b) określenie założeń pedagogicznych i organizacyjnych instytucji wy-

chowujących dzieci w wieku przedszkolnym.  

Edukacja przedszkolna jest w Polsce pierwszym etapem kształcenia 

jednostki. Jego podstawowym zadaniem jest pomoc rodzicom w sprawo-
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waniu nad dziećmi opieki i wychowania, jak również stymulowanie 

wszechstronnego rozwoju dziecka i przygotowanie go do funkcjonowania 

w szkole.  

Przez współczesną koncepcję wychowania przedszkolnego, rozumie się 

taką koncepcję, która kształtuje praktykę pedagogiczną na poziomie aktu-

alnego stanu wiedzy o dziecku i jednocześnie wychodzi naprzeciw tym 

potrzebom społeczeństwa, których zaspokojenie jest istotne 

Głównym celem nowoczesności wychowania przedszkolnego jest: 

1) wszechstronny rozwój osobowości dziecka przejawiający się 

w sferze: 

 intelektualnej 

 emocjonalnej 

 wolicjonalnej 

2) w aktywności: 

 ruchowej 

 społecznej 

 poznawczej 

3) w twórczości 

 artystycznej  

 wrażliwości estetycznej [Bereźnicki, 2001: 23]. 

Współczesna koncepcja kształcenia traktuje wychowanie przedszkolne 

jako pierwszy szczebel nauczania i wychowania i idzie w kierunku bezpo-

średniego powiązania go z nauczaniem początkowym. Przedszkole jako 

instytucja wychowawczo–dydaktyczna, odgrywa coraz większą rolę 

w systemie oświatowym naszego kraju. Dlatego tez wiek przedszkolny 

traktowany jest jako niezwykle ważny okres w życiu jednostki. Najistot-

niejszym przemianom w tym wieku podlega relacja dziecka z otoczeniem 

w zakresie uczenia się.  

Dziecko w wieku przedszkolnym uczy się spontanicznie, naturalnie, 

w każdych okolicznościach, niejako mimowolnie, a nawet przypadkowo: 

 w czasie nauczania spontanicznego dziecko robi to, co jest zgodne 

z jego zainteresowaniami, 
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 drugim rodzajem uczenia się dzieci w wieku przedszkolnym jest 

uczenie się pod kierunkiem dorosłego. Staje się ono wówczas dzia-

łalnością celową, ukierunkowaną z wyraźnie wyodrębnionymi ko-

lejnymi etapami, wymagającymi od uczącego się coraz większej 

samodzielności intelektualnej zdolności skoncentrowania się na 

wykonywanym zadaniu, wytrwałości w pokonywaniu przeszkód.  

Współczesna koncepcja wychowania przedszkolnego akcentuje ko-

nieczność uznania naturalnej tendencji rozwojowej, wyrażającej się 

w aktywności własnej dziecka. Potrzebą i motorem rozwoju osobowości 

dziecka, naturalną formą jego aktywności jest przede wszystkim zabawa. 

Stanowi ona, jeden z bardzo ważnych czynników stymulujących społeczne 

dojrzewanie do pracy i obowiązku. Obok zabawy aktywność własna prze-

jawia się poprzez samodzielne, spontaniczne zaspokajanie ciekawości 

poznawczej, obserwowanie otoczenia, zadawanie pytań, reagowanie na 

przyrodę, literaturę i sztukę.  

W warunkach przedszkolnych podstawą aktywności jest swoboda, wy-

chowawca wzbogaca wiadomości i słownictwo, rozwija sprawności ru-

chowe, kształtuje uczucia moralne, wrażliwość estetyczną oraz nawyki 

społecznego współdziałania.  

Współczesna koncepcja wychowania przedszkolnego zakłada zmiany 

wzajemnych kontaktów miedzy przedszkolem a rodziną. Rodzice, nauczy-

ciele, dzieci stają się osobami współodpowiedzialnymi za ten proces. 

Przedszkole przyjmuje na siebie obowiązek inicjowania i rozwijania kon-

taktów z rodzicami, tworzenia im możliwości wpływu na warunki i jakość 

pracy przedszkola, integrowania działań obu środowisk. Rodzice mają 

szansę stać się pełnowartościowymi partnerami przedszkola.  

Współczesna koncepcja wychowania przedszkolnego zakłada wysoką 

jakość placówek przedszkolnych. Dobra jakość gwarantuje ich sens spo-

łeczny. Przedszkole włącza się: 
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a) w proces demokratyzacji społeczeństwa 

b) podejmuje zadania podnoszenia jakości startu życiowego dzieci. 

Gwarancją jakości pracy przedszkola są następujące czynniki: 

a) zrozumienie i akceptowanie norm, zaangażowanie w relację wspól-

nych celów, 

b) praca zespołowa, wspólne planowanie i podejmowanie decyzji, 

c) pozytywne przywództwo w inicjowaniu i dokonywaniu udoskona-

leń, 

d) stabilność kadry, 

e) strategia doskonalenia kadry skorelowana z pedagogicznymi i or-

ganizacyjnymi potrzebami przedszkola, 

f) praca nad programem, który zapewni zdobycie wiedzy i umiejętno-

ści, 

g) wysoki stopień zaangażowania i pomocy rodziców, 

h) dążenie do utrwalania wartości,  

i) maksymalne wykorzystanie czasu uczenia się, 

j) aktywne i konkretne wspieranie przedszkola przez władze oświa-

towe. 

Kolejne modyfikacje reformy w Polsce zakładają obniżenie obowiązku 

szkolnego dzieci z 7 na 6 lat i objęcie powszechną edukacją przedszkolną 

dzieci pięcioletnie. Zmiany te weszły w życie częściowo od roku 

2009/2010, całkowicie od roku 2010/2011, gdzie wszystkie pięciolatki 

realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne [Okoń, 2001: 

121]. 

Warunkiem przyjęcia dzieci sześcioletnich do szkoły jest odpowiednie 

przygotowanie szkół i nauczycieli oraz określenie warunków organizacyj-

nych i programowych edukacji tych dzieci w warunkach szkolnych, a także 

wcześniejsze objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym w roku po-

przedzającym rozpoczęcie nauki w szkole.  

Proces kierowania dzieci w przedszkolu, zmierza do tego, aby ukształ-

tować w nich wartości zawarte w celach wychowania przedszkolnego.  
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Podstawa programowa wychowania przedszkolnego stwierdza, że ce-

lem tego wychowania jest: 

 wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie 

czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytua-

cjach i w dalszej edukacji; 

 wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co do-

bre, a co złe, potrafiły zgodnie bawić się i uczyć, kulturalnie zwracać 

się do innych w domu, w przedszkolu na ulicy; 

 kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej potrzebnej do ra-

cjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym 

także do łagodniejszego znoszenia stresów i porażek; 

 rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, niezbędnych w po-

prawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi; 

 troska o zdrowie dzieci, ich rozwój fizyczny oraz sprawność fizycz-

ną, aby chciały i mogły uczestniczyć w zabawach i grach sportowych 

 budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym 

i technicznym, a także rozwijanie umiejętności prezentowania swo-

ich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych; 

 wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie 

umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy tea-

tralne lub sztuki plastyczne; 

 kształtowanie poczucia przynależności społecznej: do rodziny, gru-

py rówieśniczej i wspólnoty narodowej; 

 zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspie-

ranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształto-

wanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w kształce-

niu w szkole. 

Cele są realizowane w miarę możliwości, we wszystkich obszarach dzia-

łalności edukacyjnej przedszkola. Dla ich osiągnięcia należy wspomagać 

rozwój, wychowywać i kształcić dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencja-

łem i możliwościami rozwojowymi, w relacjach ze środowiskiem społecz-

no – kulturowym i przyrodniczym. Wskazuje to na konieczność rozumienia 
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przez nauczyciela prawidłowości rozwojowych i potrzeb dziecka, pozna-

wanie go i stawiania diagnoz w celu określenia kierunku pracy z nią pod 

kątem dalszych postępów. Wychowawca zobowiązany jest do respekto-

wania indywidualności dziecka, jego oryginalności i niepowtarzalności 

oraz umożliwiania mu kontaktów ze środowiskiem, w czasie których do-

konuje się poznanie przez działanie. Celem zawartym w podstawie pro-

gramowej wychowania przedszkolnego podporządkowane są cele szczegó-

łowe, określone w poszczególnych programach, zgodnie z ich założeniami 

programowymi.  

Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego przed-

szkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy 

wychowania przedszkolnego w równej mierze pełnią funkcje: 

 opiekuńczą; 

 wychowawczą; 

 kształcącą. 

 Opieka, wychowanie dzieci i nauczanie, powinny odbywać się w wa-

runkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb roz-

wojowych. Przedszkole obejmuje swoim zakresem szeroko pojętą opiekę 

nad zdrowiem, bezpieczeństwem i przygotowaniem do szkoły swoich wy-

chowanków oraz pomoc rodzicom pracującym, w zapewnieniu ich dzie-

ciom opieki wychowawczej: 

a) działalność opiekuńcza – daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa, wa-

runkujące pozytywne wyniki wychowania i kształcenia; 

b) działalność wychowawcza – ma na uwadze wszechstronny rozwój 

dzieci i przygotowanie do szkoły; 

c) działalność dydaktyczna – przejawia się w procesie kierowania ucze-

niem się wychowanków w różnych sytuacjach i okolicznościach 

z uwzględnieniem ukierunkowanej pracy nad przygotowaniem ich do pod-

jęcia nauki w szkole.  

 Zadania przedszkola związane są z wszechstronnym rozwojem dziecka, 

dotyczą one przede wszystkim wychowania zdrowotnego, społeczno – 

moralnego, umysłowego, technicznego i estetyczne [Bereźnicki, 2001: 23].  
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Istotnym zadaniem przedszkola w pracy z dzieckiem jest wybór odpo-

wiednich metod i form pracy, dostosowanych do potrzeb i możliwości 

dziecka.  

Termin „metoda” pochodzi od greckiego słowa methodos, co oznacza 

badanie, sposób badania, drogę dochodzenia do prawdy [Kielar-Turska, 

2007: 27-39]. 

Metoda nauczania jest systematycznie stosowanym sposobem pracy 

nauczyciela z uczniem, dzieckiem, umożliwiającym osiąganie celów kształ-

cenia – jest, to więc wypróbowany układ czynności nauczyciela i uczniów 

realizowanych świadomie w celu spowodowania założonych zmian w oso-

bowości dziecka [Dzierzgowska, 2005: 9]. 

Metody nauczania można klasyfikować w różny sposób. Literatura 

przedmiotu metody nauczania dzieli na: 

 metody podające – często nazywane metodami asymilacji wiedzy: 

wykład informacyjny, pogadanka, opowiadanie, opis, objaśnienie, 

wyjaśnienie; 

 metody problemowe: wykład problemowy, klasyczna metoda pro-

blemowa, metoda badawcza, gra dydaktyczna (metoda sytuacyjna, 

inscenizacji, symulacyjna i burza mózgów), dyskusja dydaktyczna 

(związana z wykładem, okrągłego stołu, wielokrotna, panelowa); 

 metody eksponujące: film sztuka teatralna, ekspozycja, pokaz; 

 metody programowe, 

 metody praktyczne: pomiar, ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia la-

boratoryjne, projekt [Dzierzgowska, 2005: 9-17]. 

W pracy z dzieckiem najczęściej stosuje się: 

1. metody czynne oparte na działaniu, 

2. metody oglądowe – oparte na obserwacji, 

3. metody słowne oparte na słowie. 

Metody oparte na działaniu, skupiają metodę samodzielnych doświad-

czeń, metodę kierowania własną aktywnością dziecka, metodę zadań sta-

wianych dziecku oraz metodę ćwiczeń: 
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a) metoda samodzielnych doświadczeń - polega na stwarzaniu warun-

ków do spontanicznej zabawy i innych form dowolnej działalności dziecka,  

b) metoda kierowania własną aktywnością dziecka - obejmuje inspiro-

wanie jego spontanicznej działalności poprzez zachętę, sugestię, podsunię-

cie pomysłu czy radę.  

c) metoda zadań stawianych dziecku do rozwiązania - polega na inspi-

rowaniu go do odkrywania nowych zjawisk oraz do przyswajania i stoso-

wania w praktyce określonych umiejętności, 

d) metoda ćwiczeń - pobudza do powtarzaniu różnych czynności w celu 

rozwijania sprawności ruchowej utrwalania umiejętności praktycznych 

i wiadomości a także kształtowania postaw.  

Metody oglądowe, oparte są na bezpośrednim spostrzeganiu i przezy-

waniu z otoczeniem materialnym, kulturalnym i społecznym. Zalicza się do 

niej obserwacje i pokaz, przykład osobisty nauczyciela oraz udostępnienie 

sztuki: 

 a) metoda obserwacji i pokazu – obejmuje przedmioty, zjawiska i czyn-

ności na których pedagog chce skupić uwagę dzieci, 

b) metoda przykładu osobistego nauczyciela – dostarcza dzieciom wzo-

rów postępowania zasięg bezpośredniego oddziaływania nauczyciela po-

szerzają utwory literackie, widowiska teatralne, treść ilustracji, itp., 

c) metoda udostępniania dzieł sztuki - polega na oglądzie dzieł sztuki 

plastycznych i teatralnych oraz na słuchaniu utworów muzycznych połą-

czonych w realizację różnorodnych treści wychowania przedszkolnego.  

Metoda słowna skupia rozmowy, opowiadania i zagadki, objaśnienia 

i instrukcję, sposoby społecznego porozumiewania oraz metody żywego 

słowa  

Podstawową forma działalności dziecka na pierwszych etapach kształ-

cenia jest zabawa. Morze ona mieć charakter dowolny i być podejmowana 

w różnych sytuacjach i okolicznościach.  

Wśród metod przynoszących wysokie efekty w pracy z dzieckiem są 

wskazywane metody aktywizujące. 
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Metody aktywizujące, to taki sposób nauczania, w którym nauczyciel nie 

przekazuje dzieciom gotowej wiedzy, lecz stwarza warunki do samodziel-

nego uczenia się. Warto pracować metodami aktywnymi już od najniższe-

go etapu edukacji. zmotywowani. Praca metodami aktywizującymi polega 

na czynnej działalności uczniów. Pracując z zaangażowaniem dzieci więcej 

zapamiętują, są to więc metody efektywniejsze od podających, pozwalają 

nabywać przydatne umiejętności, prowadzą do dobrych relacji, pracy ze-

społowej, można podczas pracy nimi wypracować nietypowe, twórcze 

rozwiązania, zajęcia są interesujące, a uczniowie motywacji, akceptujących 

cele zajęć, zainteresowanych omawianymi zagadnieniami. Nauczyciel pra-

cujący z wykorzystaniem metod aktywizujących ma autorytet i opinię eks-

perta, zna zasady komunikacji, nawiązuje dobre kontakty z uczniami, po-

trafi elastycznie reagować na ich potrzeby. Musi być równocześnie prze-

wodnikiem, doradcą, widzem, uczestnikiem procesu kształcenia, pomocni-

kiem, obserwatorem, krytycznym przyjacielem [Rozporządzenie Minister-

stwa Edukacji Narodowej z 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy... (Dz. U. Nr 156, poz. 1046)]. 

Aktywnych metod nauczania jest bardzo dużo. Oto niektóre z nich:  

 lista pytań,  

 burza mózgów, 

 studium przypadku,  

 dyskusje i debaty, 

 odgrywanie ról, scenek, drama, symulacje, czyli inscenizacje, 

 gry indywidualne i zespołowe, 

 metody rozwijające twórcze myślenie, 

 praca metodą projektu, 

 ćwiczenia indywidualne i zespołowe, 

 ćwiczenia integrujące [Helm, Katz, 2003: 7]. 

Na stałe w wychowaniu przedszkolnym znalazły swoje zastosowanie 

również metody mające charakter innowacji pedagogicznych, takie jak: 
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 metoda Marii Montessori, 

 metoda Ireny Majchrzak, 

 zabawa w czytanie Glena Domana, 

 naturalna nauka czytania W. Pye, 

 glottodydaktyka – metoda nauczania czytania i pisania, Bronisława 

Racławskiego, 

 system Karola Orffa, 

 system Zoltana Kodaya, 

 metoda Marii i Alfreda Kniessów, 

 metoda Rudolfa Labana, 

 metoda dobrego startu M. Bogdanowicz, 

 metoda Weroniki Sherborne, 

 metoda J. C. Thulin [Sajdak, 2008: 206]. 

Dość szczególne znaczenie w pracy z dzieckiem i młodzieżą na wszyst-

kich etapach kształcenia w dzisiejszej rzeczywistości nabiera metoda pro-

jektu. 

Projekt nie jest w polskiej oświacie niczym nowym. Wielu nauczycieli, 

wychowawców, pedagogów stosuje tę metodę w pracy codziennej. W roku 

szkolnym 2010/2011 projekt został obowiązkowo wprowadzony do reali-

zacji w klasach gimnazjum, w których obowiązuje nowa podstawa pro-

gramowa [Mikina, Zając, www.men.gov.pl]. 

Projekt jest metodą, która pozwala na zaangażowanie wszystkich ogniw 

procesu wychowawczego – współpracę rodziców, nauczycieli i uczniów – 

na wszystkich szczeblach edukacji. Korzyści z jego realizacji mogą wykra-

czać daleko poza placówkę, w której jest realizowany. 

Metoda projektu, jako jedna z aktywizujących, powstała na początku XX 

wieku w Stanach Zjednoczonych, a jej źródła sięgają nawet XVIII w.  

W XX w. dzięki pedagogom: H. W. Kilpatrickowi, J. Deweyowi i J.A. 

Stevensonowi, metoda projektu, stosowana najpierw na wyższych uczel-

niach, zaczęła cieszyć się coraz większą popularnością w nauczaniu na 

wszystkich szczeblach kształcenia [Mikina, Zając, www.men.gov.pl]. Pro-

jekt trafił do szkoły wraz z założeniem, że dziecko powinno poznawać 
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otaczającą rzeczywistość w sposób aktywny i twórczy. Termin „projekt” 

rozumiano jako „odważne, planowe działanie wychowawcze całym sercem 

w środowisku społecznym” [Dzierzgowska, 2005: 35]. 

Kreatorami projektów są uczniowie, wychowankowie, którzy kierując 

się własnymi potrzebami i zainteresowaniami, ustalają cele i działania, 

wspólnie z nauczycielem.  

Poprzez zaangażowanie w projekcie, dziecko, uczy się współdziałania, 

terminowego wykonywania zadań, staje się bardziej samodzielne i przed-

siębiorcze. Zdobywa umiejętności konstruktywnej komunikacji i współ-

pracy. Nawiązuje znajomości, a widząc, że jego praca przynosi wymierne 

efekty, zaczyna mieć wyższe aspiracje. Budzi się w nim motywacja do po-

dejmowania kolejnych wyzwań [Szymański, 2000: 19]. 

Nauczyciel, wspierający i prowadzący dziecko, staje się liderem i autory-

tetem grupy – odkrywa nowe obszary wiedzy. Drugiej strony czuje się 

potrzebny swoim podopiecznym – co jednocześnie stanowi podstawę 

osiągnięcia przez niego satysfakcji z pracy. Jednocześnie integruje wokół 

projektu całe środowisko, również lokalne [Szymański, 2000: 61]. 

Dobrze zaplanowane projekty uczą samodzielności i odpowiedzialności 

za własną pracę. Pozwalają planować i realizować konkretne działania 

[Potocka, Nowak, 2002: 7]. 

Za podstawowe cechy projektów uznano: 

 orientowanie się na osobę uczącą, 

 orientowanie się na rzeczywistość, 

 orientowanie się na produkt [Potocka, Nowak, 2002: 7-8]. 

W literaturze podkreśla się, że projekt to metoda, w której dziecko lub 

grupa dzieci prowadzą pogłębione badania na jakiś temat, który jest dla 

nich ważny i odnosi się do życiowych doświadczeń.  

M. Szymański określa metodę projektu jako metodę kształcenia polega-

jącą na tym, że zespół uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonu-

je pewne przedsięwzięcia oraz ocenia jego wykonanie [Potocka, Nowak, 

2002: 7-8]. 
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B. Potocka i L. Nowak, definiują metodę projektu wskazując, że jest to 

metoda nauczania, która kształtuje wiele umiejętności oraz interpretuje 

wiedzę z różnych dyscyplin (przedmiotów). Jej istotą jest samodzielna 

praca uczniów służąca do realizacji określonego przedsięwzięcia (zadania 

lub problemu dydaktycznego i wychowawczego) w oparciu o wcześniej 

przyjęte założenia [Sajdak, 2008: 206].  

Charakter projektów wykonywanych przez uczniów może być bardzo 

zróżnicowany. Ich tematyka, zakres, sposób wykonania zależą przede 

wszystkim od wieku wykonawców, poziomu ich samodzielności oraz ce-

lów, jakie chce osiągnąć nauczyciel poprzez wykonywanie projektów edu-

kacyjnych. 

Biorąc pod uwagę przedmiot pracy uczniów i możliwość publicznej pre-

zentacji wyróżnia się dwa rodzaje projektów edukacyjnych: 

 projekty badawcze, 

 projekty działania lokalnego [Helm, Katz, 2003: 21]. 

Projekt badawczy polega na zbieraniu przez uczniów, a następnie sys-

tematyzowaniu i opracowywaniu informacji dotyczących określonego 

zagadnienia. Efekty pracy w tym projekcie uczniowie opracowują w formie 

albumu, eseju, diagramu, których prezentacja odbywa się w szkole. 

Projekt działania lokalnego, polega na podjęciu działania, np. w swojej 

szkole, miejscu zamieszkania. Wymaga on rozpoznania przez uczniów 

potrzeb środowiska lokalnego danej dziedziny. W tym projekcie prezenta-

cja wytworzonego produktu jest możliwa bezpośrednio w miejscu działa-

nia (w terenie), natomiast w szkole można zaprezentować zmiany jakie 

zaszły w wyniku podjętych działań przez uczniów, wykorzystując film, 

zdjęcia, schematy wykonane przez realizatorów projektu [Helm, Katz, 

2003: 7-8]. 

W. H. Kilpatrick wyróżnił następujące rodzaje projektów: 

 produkcyjny – którego celem jest ucieleśnienie idei lub planu pro-

jektów formie zewnętrznej, na przykład zbudowanie łodzi, napisa-

nie listu, urządzenie przedstawienia; 
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 konsumpcyjny – gdy celem jest doznanie estetyczne, na przykład 

czytanie, słuchanie opowiadania, muzyki, oglądanie obrazów; 

 problemowy – gdy celem jest pokonanie trudności intelektualnych, 

rozwiązywanie problemów; 

 sprawnościowy – gdy celem jest osiągnięcie pewnego stopnia 

sprawności, na przykład projektów liczeniu, projektów czytaniu, 

projektów opanowaniu słówek obcego języka [Helm, Katz, 2003: 

20]. 

Metoda projektów jest jedną z najbardziej efektywnych form pracy 

z dziećmi w młodszym wieku. Jest metodą wychodzącą naprzeciw potrze-

bom i właściwościom rozwojowym dziecka [Gołębniak, 2002: 62].  

Należy podkreślić, iż charakterystyczną cechą metody projektów jest: 

 wiązanie działalności praktycznej z pracą umysłową. Można więc 

powiedzieć, że jest to uczenie czynne poprzez badanie nieodzowne 

w procesie rozwiązywania problemów, 

 uwzględnianie podmiotowości dziecka, która zwiększa się, gdy 

dziecko ma prawo do wyboru zadania, 

 do poszukiwania przez dzieci wszelkich możliwych sposobów roz-

wiązywania (poczucie wpływu), 

 własnej oceny sposobu wykonania zadania, a także osiągniętego 

wyniku (poczucie kontroli), 

 uwzględnianie właściwości rozwojowych dziecka w młodszym wie-

ku szkolnym, 

 stwarzanie możliwości do społecznego uczenia się, w grupach, dys-

kusji, rozwijania umiejętności komunikowania się [Helm, Katz, 

2003: 23]. 

Metoda projektu jest bardzo ważną ze względu na swoją wartość kształ-

cącą i znaczenie dla rozwoju realizujących ją osób. Integruje ona wiedzę 

z różnych dziedzin, zespala proces uczenia się zorganizowanego i plano-

wanego z procesem uczenia się okazjonalnego. Przynosi liczne korzyści 

małym dzieciom, gdyż w młodszym wieku szkolnym następuje szybki 

rozwój intelektualny, którego efekty utrzymują się przez wiele lat. W tym 
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okresie pojawia się u dzieci naturalna ciekawość świata oraz skłonność do 

podejmowania różnorodnych działań, np. rysowanie schematów graficz-

nych, konstruowanie modeli, budowanie scenografii do zabawy, itp. 

Stosowanie metody projektu w pracy pedagogicznej ma duży wpływ na 

kształtowanie się współpracy z rodzicami. Projekt realizowany przez dzie-

ci może w naturalny sposób zainteresować rodziców i zachęcić ich do 

udziału w podejmowanych przez dzieci działaniach. Jest to bardzo ważne, 

gdyż sukcesy dziecka w dużym stopniu zależą od zainteresowania ze stro-

ny rodziców [Dzierzgowska, 2005: 35-36]. 

Literatura przedmiotu wskazuje, że projekty mogą być realizowane 

w kilku etapach, w zależności od wieku i możliwości dzieci. Projekt lepiej 

realizować grupowo - może wykonywać go wspólnie cała klasa lub grupa 

przedszkolna, na wielu lekcjach, przez długi, określony czas. W niektórych 

krajach, cały program nauczania, zwłaszcza w klasach najmłodszych, po-

dzielony jest na konkretne projekty (a nie na przedmioty). 

B. Gołębniak dzieli projekt na pięć etapów: zaangażowanie, poszukiwa-

nie, transformacja, prezentacja, refleksja [Mikina, Zając, www.men.gov.pl].  

Odmienną strukturę projektu prezentują L.G. Katz i S. C. Chard. Ich kla-

syfikacja obejmuje trzy odrębne etapy. Na poszczególnych etapach nauczy-

ciel ocenia przydatność tematu, zastanawia się, jakie materiały będą po-

trzebna, planuje zajęcia terenowe, rozważa jakich ekspertów należałoby 

zaprosić na rozmowę czy zajęcia pokazowe. Prowadzona przez cały czas 

dokumentacja pomaga rozpoznać sytuację stwarzającą okazję do rozwią-

zywania problemów oraz wykorzystanie poszczególnych pojęć i umiejęt-

ności [Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych w 

przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2010r, http://www.stat. 

gov.pl/gus/5840_wykorzystanie_ict_PLK_HTML.htm, strona GUS publika-

cja 31.03.2011, odczyt 21.05.2011.].  

Etap I projektu - wybór tematu: 

 Nauczyciel stara się wyzwolić aktywność dzieci, nie narzuca swo-

ich pomysłów i nie ogranicza inwencji dzieci. 
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 Projekt rozpoczyna faza inicjowania. Dzieci wybierają temat pro-

jektu. Mogą wymyślać go sami albo wybierać z bogatej oferty przygotowa-

nej przez nauczycieli. Ważne, żeby nie był on narzucony, a dzieci nie od-

czuwały manipulacji. Wybór tematu to pierwszy krok do zainteresowania 

projektem. 

Tytuł wybranego projektu powinien być prosty, krótki, jak dobre hasło 

reklamowe: Paleta kultur, Miałem sen… itp. 

 Ustalenie zasobów wiedzy dzieci (tworzenie listy pytań, siatki po-

jęć, rysunków, schematów, konstrukcji, gier, zabaw, inscenizacji) 

  Jeszcze w fazie inicjowania uczniowie tworzą siatkę wstępną pro-

jektu i obmyślają jego zakończenie. Siatka wstępna projektu przypomina 

nieco mapę myśli. Na środku dużego plakatu wpisany jest tytuł projektu, 

wokół niego dzieci tworzą mapę skojarzeń, wpisują lub rysują, czego mogą 

się dowiedzieć na ten temat. Pierwsza wersja siatki powstaje w sposób 

chaotyczny, podobny do generowania pomysłów w czasie burzy mózgów. 

Dopiero nieco później pomysły są porządkowane, np. według rodzajów 

edukacji. 

 W pierwszym etapie pracy dzieci wymyślają także sposób zakoń-

czenia projektu. Musi to być,,Wielki finał” – prezentacja sposobu i efektów 

realizacji projektu. Może to być inscenizacja, wielka debata, sesja plakato-

wa, wystawa wytworów, pokaz kroniki projektu itp. Trzeba zaprosić gości, 

zaplanować uroczyste podsumowanie, chwalić się sukcesami, świętować. 

Od wybranej prezentacji zależy metoda dokumentowania projektu. 

Etap II – Realizacja projektu: 

 Planowanie kolejnych działań. Jak wszystkie harmonogramy, tak 

i ten odpowiada na pytania: Co trzeba zrobić? Kiedy? Kto? 

 Następuje także wybór miejsca zajęć terenowych, przygotowanie 

pracowników w miejscu zajęć, przygotowanie wizyt ekspertów w sali, 

nauka potrzebnych umiejętności (szkicowanie, rysunek z obserwacji, foto-

grafowanie, prowadzenie wywiadów, nagrywanie, dokonywanie obliczeń, 

zapisywanie, kodowanie). 
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 Przejście do aktywności badawczej (organizacja zajęć tereno-

wych). Prace badawcze dzieci mogą dotyczyć doświadczeń z dziedziny 

przyrody lub zbierania danych społecznych, np. poznawania zwyczajów 

czy opinii ludzi. Doświadczenia planują sami uczniowie. I oni sami ustalają 

sposób ich przeprowadzania (np. tworzą listę pytań i ustalają kolejność ich 

zadawania). 

 Następuje realizacja projektu. Bywa, że trwa kilka miesięcy. Wy-

maga stałego monitorowania i bieżącego korygowania planu, o ile pojawia 

się taka potrzeba. 

 Następuje wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas zajęć eduka-

cyjnych. 

Etap III – Zakończenie projektu: 

 Zakończenie projektu to poza prezentacją również opracowanie 

sprawozdania, przeprowadzenie ewaluacji, wyciągnięcie wniosków, pod-

sumowanie rezultatów. 

Nieodłączną cechą metody projektu jest dokumentacja. Polega ona na 

gromadzeniu, analizowaniu, interpretacji oraz prezentacji przez nauczycie-

la dowodów na to, czego dzieci się dowiedziały (przejawy twórczości dzie-

ci, obserwacje, autorefleksje małych badaczy, itp.).  

Projekty to metody kształcenia wyrabiające samodzielność, odpowie-

dzialność i zaradność. Rozwijają wyobraźnię, uczą sposobów zdobywania 

wiedzy, docierania do źródeł, oceniania ich rzetelności. Dzieci samodziel-

nie planują pracę, doświadczenia, jakie należy wykonać, dokumentację 

projektu. Rozumieją więcej, dzięki integracji wiedzy z różnych dziedzin 

życia [Metyk, 2011].  

W realizacji metodą projektu należy pamiętać, że: 

 aby zespół dobrze funkcjonował powinien mieć lidera; 

 ustalenie ostatecznego tematu powinno być efektem negocjacji 

między zespołem a nauczycielem prowadzącym; 

 kryteria oceny należy jasno sprecyzować i podać realizatorom, jesz-

cze przed rozpoczęciem pracy; 
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 harmonogram pozwala utrzymać terminy oraz podzielić działania 

między członków zespołu; 

 nie należy podawać dzieciom gotowych rozwiązań; 

 należy oceniać i doceniać pracę dzieci na poszczególnych etapach; 

 kluczem do sukcesu jest ukształtowanie w grupie odpowiedzialno-

ści; 

 zadaniem nauczyciela jest stwarzanie dzieciom warunków do pracy, 

wspieranie ich, motywowanie do działania, monitorowanie i ocena 

pracy na poszczególnych etapach; 

 prezentacja powinna być prowadzona kompetentnie, wizualnie, 

zrozumiale, ciekawi; 

 efekt końcowy nie musi być zbieżny z wyobrażeniami nauczyciela 

[Metyk, 2011]. 

Dość istotnym aspektem projektu staje się ustalenie celu. Cel ogólny, 

zwany strategicznym, nie jest zadaniem, ale wyznacza kierunek działań. 

Z niego są formułowane cele operacyjne, czyli planowane osiągnięcia. 

Kreując cele operacyjne, dobrze jest posłużyć się zasadą S.M.A.R.T. (z jęz 

angielskiego: bystry, inteligentny, rozgarnięty): 

 specyficzny (szczegółowy, operacyjny) 

 mierzalny 

 ambitny, ale 

 realistyczny 

 terminowy, czyli określony w czasie. 

Aby projekt był realizowany prawidłowo, należy monitorować jego 

przebieg. Ewaluacja zewnętrzna wskaże jego odbiór w percepcji innych, 

ewaluacja wewnętrzna pozwoli wskazać ocenę przez samych uczestników 

projektu.  

Projektem może być każde sensowne i realizowane z pasją działanie. 
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Summary 

It is necessary in the project method to remember that:  

 a team should have a leader to function well 

 setting a final subject should be an effect of negotiations between 

a team and a leading teacher; 

 assessment criteria should be clearly defined and conveyed to execu-

tors yet before you start working; 

 a schedule allows to keep to deadlines and divide actions among the 

team members; 

 it is not necessary to convey ready solutions to children; 

 you should assess and appreciate children’s work at different stages; 

 a key to success is creating responsibility in the group; 

 a teacher’s task is creating work conditions for the children, support-

ing them, motivating to action, monitoring and making assessment 

work on different stages; 

 a presentation should be carried out competently, visually, compre-

hensibly, interestingly; 

 a final effect does not have to be convergent with a teacher’s ideas. 

The settlement of the aim becomes quite an essential aspect of the project. 

A general aim, called a strategic one, is not a task, but it determines a direc-

tion of actions. Operating aims, i.e., planned achievements are formulated on 

the basis of it.  

In order to carry out the project correctly it is necessary to monitor its 

course. The external evaluation will show its reception in perception of  

others, the internal evaluation will allow to make assessment by the project 

participants themselves.  
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