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Temat: Nauka przedsiębiorczości zaczyna się już w przedszkolu?

Przedsiębiorczość jako cecha charakteru polega na podejmowaniu nowych, ryzykownych i
nieoczywistych rozwiązań oraz na wykazywaniu pomysłów w ich poszukiwaniu i wdrażaniu w życie.
Przedsiębiorczy człowiek to taki, który jest niezależny, a jego życie daje mu satysfakcję. Słowo
przedsiębiorca zostało użyte po raz pierwszy użyte w XVI wieku, kiedy to Francuzi odnosili się w ten
sposób do generałów wojsk oraz osób, które były odpowiedzialne za wyprawy militarne. Następnie
ludzie zaczęli odnosić się w ten sposób do budowlańców pracujących dla wojska. Natomiast już pod
koniec XVII zaczęto używać tego słowa w stosunku do osób podejmujących ryzyko w celach uzyskania
zysku. Sam termin „przedsiębiorczość” po raz pierwszy pojawił się na przełomie XVIII i XIX. Początki
przedsiębiorczości związane są z rewolucją przemysłową. Natomiast za prekursorów
przedsiębiorczości uważa się A. Smitha, J. B. Saya i J. Schumpetera (A. Potocki 2000, s.19,20). Od
tamtych czasów słowo przedsiębiorczy zostało znacznie poszerzone o różnorodne znaczenia.
Podstawową formą działalności dziecka w przedszkolu jest oczywiście zabawa. Dzięki niej
dziecko poznaje otaczający je świat oraz stosunki międzyludzkie, emocje im towarzyszące oraz
zaspokaja naturalną potrzebę aktywności. Na późniejszym etapie dominującym rodzajem aktywności
staje się nauka, a potem praca. (za A. Klim-Klimaszewską). Chcąc, aby nasze przedszkolaki były
przedsiębiorcze musimy tak pokierować ich działalnością, aby samodzielnie dochodziły do wiedzy,
odkrywały świat i czerpały z tego satysfakcję. Musimy połączyć zabawę z nauką. Dodatkowo musimy
w sposób przemyślany zorganizować przestrzeń w przedszkolu, aby mogły rozwijać swoją kreatywność
i zaspokajać wrodzoną ciekawość.
Wychodząc z takich założeń przedszkole nr 43 Jantarek w roku 2020/21 podjęło się realizacji
jednego z tematów rocznego jako „Rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczość”. Najważniejszą
umiejętnością jaką dzieci powinny nabyć i która gwarantuje dalszy ich rozwój to nauka samodzielności.
Dzieci uczą się samodzielnego ubierania od najmłodszej grupy poprzez samodzielność w toalecie, przy
spożywaniu posiłków oraz w starszakach dodatkowo samodzielne przebierają się w stroje
gimnastyczne. W starszych grupach 5 i 6 letnich organizuje dyżury tygodniowe w kącikach. Dzieci
odpowiadają za porządek w wyznaczonych kącikach w sali, a jadalni i w toalecie. Dodatkowo raz w
miesiącu urządzamy sobie „Dzień prac użytecznych” podczas którego dzieci ścierają kurze, myją półki i
porządkują zabawki. Dzieciom przysparza to nie lada frajdy i traktują to zadanie jak rodzaj zabawy.

„Dzień prac użytecznych”

Najlepszą nauką przedsiębiorczości to samodzielne doświadczanie. Chcąc zachęcić dzieci do
poznawania nowych smaków zorganizowałam „Cykl zajęć kulinarnych”. Dzieci z grupy Bursztynki
samodzielnie pokroiły owoce i przygotowały sałatkę owocową. Sałatka okazała się przepyszna i nawet
te dzieci, które niechętnie jedzą owoce, tym razem zjadły je ze smakiem. Innym razem samodzielnie
przygotowały lemoniadę. Dodatkowo nasze dzieci codzienne podczas śniadania same komponują
swoje kolorowe kanapki. Przynosi to duże rezultaty, ponieważ większość grupy zjada warzywa
z apetytem.
W grupie dzieci 5 i 6 letnich prowadzę „Cykliczne zajęcia przyrodnicze”, podczas których dzieci
poszerzają wiedzę oraz samodzielnie przeprowadzają doświadczenia. Celem moich zajęć jest nie tylko
nabywanie świadomości ekologicznej, ale także wiedzy i umiejętności samodzielnego rozwiązywania
problemów. Staram się także, aby dzieci same szukały rozwiązań na problemy globalne, dzięki czemu
uczą się samodzielnego myślenia i dochodzenia do wiedzy. Jednym z takich zajęć, na którym
poruszyłam problemy globalne był problem topnienia lodowców jako ocieplania się klimatu. Oprócz
wiedzy dzieciaki miały za zadanie poszukać rozwiązania, na postawiony problem dlaczego lodowce się
topią i jak my możemy to sprawdzić wykonując doświadczenia w przedszkolu. Problem przedstawiłam
dzieciakom w liście, który znalazłam obok przedszkola, w którym to napisał do nich Eskimos z Koła
Podbiegunowego prosząc dzieci o pomoc. Eskimos napisał, że nagle kawałek lodowca zaczął się
odrywać na jego oczach a on nie wie dlaczego tak się dzieje. Tutaj dzieciaki rozpoczęły szereg
doświadczeń z bryłami lodu, które wcześniej pozostawiliśmy na dworze (akurat był to okres dużych
mrozów). Moja rola sprowadzała się do naprowadzania dzieciaki jakie doświadczenia powinny
wykonać, aby poznać właściwości lodu i warunki w jakich się rozpuszcza oraz jak zachowa się w wodzie
ciepłej, a w jak zimnej.
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Scenariusz zajęć
Grupa: dzieci 5-6 letnie
Temat: Topnienie lodowców jako efekt ocieplenia klimatu.
Wdrażanie do przedsiębiorczości dzieci w rozwiązywaniu małych problemów.
1. Cele operacyjne/umiejętności dzieci:
 wskazuje na globusie Arktykę i Antarktydę
 odczytuje napisy Arktyka i Antarktyda
 szuka rozwiązania na postawione problemy: Co to jest lodowiec? Czy lodowiec pływa?
Dlaczego lodowce się roztapiają?
 określa klimat jest na biegunach
 wykonuje doświadczenia z lodem i wnioskuje na ich podstawie
 podaje propozycje zachowań spowalniających zmiany klimatyczne
2. Metody: czynna zadań stawianych przez n-la, samodzielnych doświadczeń, eksperymenty
burza mózgów
3. Formy: indywidualna, zbiorowa
Pomoce: piosenka Małgorzaty Koc „Powitanka, pożegnanka”, list od Eskimosa, globus, napisy
Antarktyda, Arktyka, plansza prezentująca zwierzęta poszczególnych biegunów, kubeczki dla każdego
dziecka, zamrożony lód w kostkach, Miska z zimną wodą, bryły lodu, miska z ciepła woda, tablica
multimedialna, prezentacja multimedialna o lodowcach.

Przebieg zajęcia:
1. Powitanie dzieci piosenką Małgorzaty Koc „Powitanka, pożegnanka”, w czasie śpiewania n-l
pokazuje odpowiednie ruchy i każdemu dziecku macha na powitanie.

2. „List od Eskimosa”. N-l opowiada, gdzie z nalazł list i następnie go odczytuje. Zadaje pytania
do listu: Kto mógł napisać list? Jaki klimat panuje w tej krainie? Gdzie może mieszkać
Eskimos?
3. Zabawa dydaktyczna „Wskaż na globusie bieguny”. N-l pomaga wskazać i nazwać bieguny.
Prezentuje planszę przedstawiająca zwierzęta zamieszkujące poszczególne bieguny.
Wskazuje istotne różnice pomiędzy biegunami. Dzieci wskazują na globusie bieguny północny
i południowy. Przyporządkowują nazwy. Wymieniają zwierzęta zamieszkujące poszczególne
rejony.
4. Zabawa badawcza I „Co to jest lodowiec?” N-l pyta jakie doświadczenie możemy wykonać,
aby to sprawdzić jaki właściwie jest lodowiec. Dzieci wymieniają co potrzeba, aby przekonać
się czym jest lodowiec. Następnie przynoszą lód i sprawdzają jakie ma właściwości.
5. Zabawa badawcza II „Czy lodowiec umie pływać?” N-l nakierowuje dzieci jakie
doświadczenie możemy wykonać, aby to sprawdzić. Dzieci wymieniają co należy zrobić, aby
przekonać się czy lodowiec pływa, a następnie biorą potrzebne rzeczy i wykonują
doświadczenie z bryłami lodu.
6. Zabawa badawcza III „Dlaczego lodowiec się ukruszył?” N-l nakierowuje dzieci jak
sprawdzić, co dzieje się z lodem gdy jest ciepło. Dzieci wymieniają co nam jest potrzebne,
aby sprawdzić co dzieje się z lodem, gdy jest ciepło. Następnie biorą ciepła wodę, wlewają do
miski, a następnie wrzucają tam bryłę lodu. Sprawdzają efekty.
7. Podsumowanie wykonanych doświadczeń z lodem. Formułowanie wniosków na temat
lodowców. N-l przypomina po kolei wykonane doświadczenia. Pomaga zebrać poznane
informacje na temat lodu. Dzieci wymieniają wszystkie informacje o lodzie, które poznały na
podstawie doświadczeń.
8. Prezentacja multimedialna „Jak lodowce wyglądały kiedyś, jak teraz?” (załącznik nr 1) N-l
prezentuje filmiki, zachęca dzieci do dyskusji. Dzieci oglądają filmiki i zastanawiają co może
być przyczyną zmian w wyglądzie lodowców.
9. Napisanie odpowiedzi na list Eskimosa. N-l pisze odpowiedź na list Eskimosa, a dzieci, mówią
co ma odpowiedzieć, wymieniają także przyczyny zmian klimatu.
10. Praca plastyczna „Ratujmy środowisko”. N-l prosi o wykonanie rysunków dla Eskimoska z
propozycjami korzystnych zachowań dla środowiska. Dzieci rysują propozycje zachowań
zwalniających zmiany klimatyczne.

Nasze przedszkole w roku 2020/2021 przystąpiło do realizacji Ogólnopolskiego Projektu
Edukacyjnego „Eko Ludek”. Jako koordynator projektu próbę edukacji ekologicznej w grupie wiekowej
5 i 6 latków. W ramach projektu dzieci zapoznały się pięknymi regionami Polski, m.in z Pomorzem.
Dowiedziały się czym są Parki Narodowe i Rezerwaty, poznały bliżej parki znajdujące się w naszej
okolicy tj. Sowiński Park /narodowy oraz Park Narodowy Bory Tucholskie. Podjęłam kolejny problem o
tematyce globalnej jakim jest wymieranie zwierząt z powodu zmieniającego się komatu i tony śmieci
zalewającej świat.
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Grupa: dzieci 5-6 letnie
Temat: Dlaczego zwierzęta są zagrożone wyginięciem?
1. Cele operacyjne/umiejętności dzieci:
- poznaje nazwy gatunków zwierząt i roślin chronionych w Polsce
- podaje cele ochrony gatunkowe w Polsce
- wie co oznaczają pojęcia chronione kwiaty, chronione zwierzęta, rezerwat, Park Narodowy
- tworzy swobodne, kolorowe kompozycje – album gatunków zagrożonych
2. Metody: pogadanka, objaśnienie, zabawa tropiąca, zabawa dydaktyczna ze śpiewem, praktyczne
działanie, prezentacja multimedialna
3. Formy: indywidualna, zbiorowa, grupowa
4. Pomoce: Plakat – zdjęcie przedstawiające krajobraz najbliżej okolicy, puzzle sasanki, zawilca,
krokusa, pierwiosnka, szarotki, skowronka, szpaka, dzięcioła, orła, kozicy górskiej, obrazki z
nazwami zagrożonych gatunków, obrazki i napisy zagrożonych gatunków, emblematy
uśmiechniętych buziek.
Przebieg zajęć:
1. Powitanie „Ludzie do ludzi”. Zadaniem dzieci jest uścisnąć jak najwięcej dłoni, pięt, łokci,
kolan w jak najkrótszym czasie.
2. Zabawa dydaktyczna „Martwa i żywa natura”.
Nauczyciel pyta dzieci:
 „Co warto zachować dla następnych pokoleń?”
 „Co warto chronić i co zagraża gatunkom?”
Nauczyciel wypisuje propozycje dzieci na dużej kartce. Następnie dzieci na plakacie wskazują
elementy naturalne krajobrazu oraz wytwory człowieka.
3. Prezentacja multimedialna „Parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody”. (załącznik nr 2)
4. Zabawa tropiącą „Zagrożone gatunki”.
Nauczyciel dzieli dzieci na grupy i przyznaje zadania. Następnie dzieci mówią czym są gatunki
zagrożone i dlaczego należy je chronić. Nauczyciel zwraca uwagę, że nie można zrywać roślin
objętych ochroną gatunkową. Pyta dzieci o zasady zachowania w parkach i rezerwatach.
Zadaniem grup jest wyszukanie puzzli z gatunkami zagrożonym, a następnie ich ułożenie
i podanie nazwy.
5. Zabawa z elementem dramy „Wesoła i smutna roślina, zwierzę”.

Nauczyciel opowiada co robią zwierzęta i rośliny. Dzieci za pomocą ruchów ciała, mimiki
wczuwają się w rolę rośliny, zwierzęcia np. naśladują lot ptaka, wzrost kwiatka, skoki kozicy,
więdniecie kwiatka, życie ptaka w klatce.
6. Zabawa ze śpiewem „Zagrożone gatunki”.
Nauczyciel rozkłada obrazki gatunków. Nadzoruje zabawę. Dzieci śpiewają piosenkę i podają
sobie piłkę. W memencie zatrzymania piosenki dane dziecko wskazuje obrazek z zagrożonym
gatunkiem.
7. Album „Kwiaty i zwierzęta chronione”. Nauczyciel nadzoruje wykonanie albumu. Dzieci
przyklejają obrazki zagrożonych gatunków pod właściwymi napisami.
8. Podsumowanie „Moje postanowienia”.
Nauczyciel zbiera postanowienia dzieci w „Dekalog ekologa”. Dzieci składają postanowienia
dotyczące zagrożonych gatunków.
9. Podziękowania za udział w zajęciu. Nauczyciel rozdaje emblematy z uśmiechniętą buźką w
podziękowaniu za udział w zajęciu.
Naukę przedsiębiorczości realizuję poprzez prowadzenie samodzielnych doświadczeń
przyrodniczych i obserwację, a następnie formowanie wniosków przez dzieci. W sali na oknie znajduje
się kącik eksperymentów, gdzie dzieci mogą jeszcze raz po przeprowadzonym doświadczeniu same
mogą je wykonać. W kąciku eksperymentu prowadzimy także obserwacje ciągłe. Na przykład dzieci
posadziły w dużym słoiku sadzonkę zielistka, nasypały ziemię, perlit i podlały, zamknęły szczelinie i
obserwowały co dzieję się z rośliną. Dowiedziały się jak woda krąży w środowisku oraz, że rośliny są
samowystarczalne. W doświadczeniu z liśćmi kapusty pekińskiej dzieci przekonały się o tym, jak rośliny
pobierają i transportują wodę do wszystkich komórek za pomocą tkanki przewodzącej-drewna. Na
wiosnę dzieciaki zakładają hodowlę i prowadzą także obserwacje wzrostu roślin.
Takie
eksperymentowanie jest bardzo ważne w rozwoju przedsiębiorczości, ponieważ uczy myślenia
przyczynowo skutkowego.

Doświadczenie – przewodzenie wody w roślinie wykonane w ramach
„Cyklicznych zajęć przyrodniczych”
W ramach rozwijania kreatywności i przedsiębiorczości nasza grupa wzięła udział w
Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Zabawa sztuką”. W ramach projektu dzieci zapoznały się z
dziełami Giuseppe Arcimboldo. Dzieci obejrzały prezentację multimedialna z reprodukcjami dzieł
malarza. Poznały też czym jest portret i autoportret. Z dostępnych w sali kasztanów i warzyw

spróbowaliśmy na wzór artysty stworzyć podobny portret. Odwiedziliśmy wirtualne muzeum Vincenta
Van Gogha. Dzieci podjęły próbę namalowania własnych obrazów zainspirowane wizytą w muzeum.
Następnie dzieci poznały więcej faktów z życia Vincenta van Gogha na podstawie książki z serii Malarze
Dzieciom pt. „Czyj to domek?” w ramach projektu dzieciaki poznały także nowe techniki malarskie jak
collage, mokre w mokrym oraz puentylizm.

Malowanie patyczkami do uszu

Praca inspirowana dziełami Giuseppe Arcimboldo
Dzieci uczą się przede wszystkim przedsiębiorczości podczas codziennych spontanicznych
zabaw w teatrzyku oraz sklepiku. Organizując zabawy w sklepiku uczę dzieci czym są pieniądze, jakie
mają nominały i ile potrzeba aby coś kupić. W naszym sklepiku każdy produkt ma cenę i należy dać
określoną sumę, aby coś kupić. Okazuje się, że dla dzieci nie jest to wcale takie oczywiste i proste.
Jednak po wielu zabawa w sklepiku dzieci nabrały większej wprawy w posługiwaniu się banknotami i
monetami, z czasem potrafiły także wydawać resztę.
W ramach nauki przedsiębiorczości zrealizował w grupie 5 i 6 latków tydzień pt. ”Skąd biorą
się pieniądze?” Dzieci poznały nominały banknotów i monet. Przyjrzeliśmy się dokładnie wyglądowi
banknotu, co się na nich znajduje, określiliśmy czym jest rewers i awers. Dzieci przećwiczyły na
monetach i banknotach rozwiązywanie prostych zadań z treścią, musiały powiedzieć, czy wystarczy im
pieniędzy i co za daną kwotę mogą kupić. Dowiedziały się jakie są zadania banku i dlaczego tak ważny
jest Narodowy Bank Polski, czym zajmuje się Mennica Polska oraz Polska Wytwórnia Papierów
Wartościowych. Dowiedziały się, ze aby mieć pieniądze trzeba najpierw znaleźć sobie pracę.
Zapoznaliśmy się także jak działa bankomat i skąd w bankomacie biorą się pieniądze. Dzieci miały także
okazje wykonać własne pieniądze oraz zrobić zakupy w przedszkolnym sklepiku. Pod koniec tygodnia
nagraliśmy „Mini wywiad” w którym dzieci podzieliły się zdobyta wiedzą, dzieciaki jak zwykle mnie
zaskoczyły. Wszystkie wypowiedzi dzieci zebrałam w krótki filmik, który w formie linku przesłałam
rodzicom.

Dzięki właściwie zorganizowanych zajęciom dzieci z grupy „Bursztynki” niejednokrotnie
podejmowały różnorodną działalność w przedszkolu, odkrywały świat poprzez liczne eksperymenty
oraz kształtowały swoją kreatywność biorąc udział w projekcie „Zabawy sztuką”. Podsumowując
przedsiębiorczy przedszkolak to taki który jest otwarty na nowe działania, ponieważ jest odważny i nie
boi się świata, jest ciekawy i zawsze chętny do podejmowania nowych wyzwań i wykonywania
różnorodnych eksperymentów. Z przedsiębiorczych przedszkolaków wyrosną przedsiębiorczy dorośli.
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