
Wiosna na parapecie
Nauka nie musi być nudna – z takiego założenia wychodzimy w naszej codziennej pracy

z  dziećmi.   Mają  one  bowiem  wrodzoną  potrzebę  poznawania,  są  aktywnymi  badaczami
i  odkrywcami.  Swoje  zainteresowanie  okazują  poprzez  obserwację,  dotyk,  smakowanie,
a  w  późniejszym  czasie  zadawanie  pytań  i  samodzielne  próby  szukania  na  nie  odpowiedzi.
Tę naturalną potrzebę wysiłku umysłowego należy jednak odpowiednio stymulować i  kierować.
Stojąc zatem naprzeciw potrzeb i możliwości naszych czterolatków, wprowadzamy  jak najwięcej
aktywnych metod i  zabaw, przemycając elementy wiedzy teoretycznej oraz rozwijając ich różne
umiejętności. Zdobywanie informacji, ćwiczenie pewnych sprawności jest w ten sposób dla dzieci
o wiele przyjemniejsze  i łatwiejsze.

W ostatnim czasie, kiedy świat powitał wiosnę, również w naszym przedszkolu zaczęły się
zmiany. Pożegnaliśmy bałwanki i śnieżynki, a nasze oczy wypatrywały pierwszych oznak tej zielonej
pory  roku.  W  organizację  przestrzeni  w  sali  zaangażowałyśmy  także  grupę.  Wspólnie
przygotowaliśmy wiosenny kącik przyrody. Zadaniem dzieci było zasadzenie roślin.

Mogłoby  się  wydawać,  że  sadzenie  roślin  nie  jest  niczym  skomplikowanym  czy
fascynującym, ale dla maluchów jest to wielki eksperyment, w którym to one są badaczami. Dzięki
niemu  nie  tylko  słuchają  suchych  faktów,  ale  również  działają,  mogąc  samodzielnie  dojść  do
pewnych wniosków.  Podjęte działania badawcze poza pobudzeniem ciekawości, miały za zadanie
rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, przybliżyć zjawiska zachodzące obok nas,  a  także
uwrażliwić na walory estetyczne i środowiskowe roślin. Ponadto dzieci mogły odczuć radość, gdy
obserwowały zmiany i widziały, ze ich praca przynosi efekty. Wdrożyły się również w sam proces
pielęgnacji roślin. Pozytywne skutki z naszej pracy badawczej umocniły także więź grupy, zachęcając
dzieci do współpracy i dbania o wspólne dzieło.  W związki  z tym, że proces rozwoju roślin jest
wydłużony w czasie było to również ćwiczenie dla wytrwałości i cierpliwości dzieci.



Jednak zanim dzieci dostały nasionka i doniczki, w tematach zajęć pojawiły się zagadnienia
nawiązujące do pracy ogrodnika, tego jakie warunki należy stworzyć roślinom by mogły rosnąć,
poznaliśmy podstawowe elementy budowy rośliny oraz pierwsze wiosenne kwiaty. 

Celem  głównym  naszej  zabawy  badawczej  było  zorganizowanie  przedszkolnego  kącika
przyrodniczego. Aby był on jak najbardziej urozmaicony posadziliśmy różne rośliny, w tym: groszek
pachnący, owies wielkanocny, nasturcję, cebulkę, fasolkę, truskawkę, rzeżuchę a także kiełki. Dzięki
temu, że pozwoliliśmy sobie na taką różnorodność dzieci mogły już na tym etapie zaobserwować
różnice  między  roślinami  –  każda  z  nich  miała  wyrosnąć  z  nasion  o  innym kształcie,  odcieniu,
wielkości.  Wyjątkiem była  tu  cebula,  wsadzana  do  ziemi  by  puściła  szczypiorek.  Dzieci  poznały
również inny sposób sadzenia – na wilgotnej wacie, gdzie umieszczone zostały nasiona rzeżuchy,
słonecznika, lucerny i soczewicy. 

Kolejnym  etapem  było  wypełnianie  doniczek
ziemią. Zdziwieniem okazało się , że nie jest to piasek
znany  dzieciom  z  podwórka,  a  jest  to  mieszanka
różnych składników dająca lepsze warunki dla wzrostu
roślin.  Nasypując podłoża do doniczek dzieci ćwiczyły
również  sprawność  rączek,  umiejętność  precyzyjnego
posługiwania  się  łopatką.  Następnie  każde  z  dzieci
miało  szansę  albo  wsadzić  cebulkę  do  ziemi,  albo
rozsypać nasionka. Pozostało już tylko podlać roślinki
i ustawić pojemniki w słonecznym miejscu. 



Przez  kolejne  dni  dzieci
obserwowały  czy  ich  praca  przynosi
efekty.  Rośliny  powoli  zaczęły  rosnąć,
a  nasz  kącik  rozweselił.  Aby  wspierać
rozwój  przedsiębiorczości  i  poczucia
odpowiedzialności  dzieci  musiały
pamiętać  o  regularnym  podlewaniu
i  dbaniu  o  odpowiednie
nasłonecznienie.  Dbały  również
o porządek w kąciku. 

W tym tygodniu wykorzystaliśmy również materia naturalny do innych zajęć. Z ziarenek
zielonego grochu i czerwonej fasoli powstawały piękne kompozycje.  Przez zabawę dzieci rozwijały
sprawność manipulacyjną rąk oraz wyobraźnię.  Ćwiczyliśmy również umiejętności matematyczne
licząc, porównując kolorowe ziarna. 

 Praca  z  roślinami  przyniosła  naszym  podopiecznym  frajdę  i  dużą  dawkę  informacji.
Kolorowe doniczki nadal ozdabiają salę i prowokują do poznawania świata przyrody.
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