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W grudniu grupa „Stokrotek” realizowała projekt „Choinka”. Na początku 

projektu stworzyliśmy siatkę wiedzy na temat drzew choinkowych (iglastych). 

Następnie powstała siatka pytań – dzieci ustaliły, czego chciałyby się 

dowiedzieć o drzewach. Przekazaliśmy rodzicom w formie listu informacje o 

rozpoczęciu projektu z prośbą o zaangażowanie się w nasze działania. Jednym z 

takich działań było przynoszenie żywych choineczek, oraz różnego rodzaju 

drzewek np.: cyprysów itp.  

W ramach projektu: 

- stworzyliśmy kącik projektowy (ilustracjami drzew, żywe drzewka w 

doniczkach, pojawiły się książki oraz skarby związane z drzewami – szyszki, 

igły z drzewa świerkowego, sosnowego, jodły). 

- wzbogacaliśmy kącik przyrodniczy 

- stworzyliśmy tablicę z drzewami, dokonaliśmy podziału na drzewa iglaste i 

liściaste, dzieci wskazywały różnice  

- prowadziliśmy na bieżąco obserwacje drzew w parku Wilsona, podczas 

wyprawy terenowej odszukaliśmy drzewa iglaste w parku.  

- poznaliśmy budowę drzewa 

- porównywaliśmy drzewa liściaste i iglaste w okresie zimy i na ilustracjach 

obrazkowych w innych porach roku, poznaliśmy ich owoce 

- oglądaliśmy filmy edukacyjne o lesie 

- oglądaliśmy spektakl online pt.; „W oczekiwaniu na święta – choinka” 

- przystrajaliśmy drzewka w sali i przygotowywaliśmy się do „Wigilii pachnącej 

przysmakami i jodłą” 

- słuchaliśmy na płycie CD odgłosów lasu  

- dowiedzieliśmy się, kto opiekuje się drzewami 



- przypomnieliśmy sobie zasady zachowania w parku i w lesie 

- dowiedzieliśmy się jak dbać o drzewa 

- słuchaliśmy ciekawostek o mieszkańcach drzew 

- rozpoznawaliśmy drewniane przedmioty w naszym przedszkolu 

- dowiedzieliśmy się, co nam dają drzewa, dlaczego są nam potrzebne w życiu 

- słuchaliśmy utworów literackich dotyczących tematu 

- rozmawialiśmy nt. drzewka świątecznego na podstawie opowiadania 

ilustrowanego obrazkami pt.: „Wyprawa po choinkę” napisał F. Kobryńczuk 

- liczyliśmy drzewka choinkowe w sali, przeliczaliśmy elementy zawieszane na 

choinkach 

- utrwalaliśmy kształt koła i trójkąta wykonując prace plastyczne choinkowe 

origami z kół i trójkątów. 

- mierzyliśmy drzewa (grubość pni) 

- braliśmy udział w zabawach badawczych (przy pomocy zmysłu wzroku, 

węchu, dotyku) 

-  braliśmy udział w zabawach ruchowych 

- śpiewaliśmy piosenki związane z tematem 

- wykonywaliśmy prace plastyczne różnymi metodami i technikami np.: 

origami, wylepialiśmy choinki z plasteliny, stworzyliśmy z rękawiczek w 

kolorze zielonym choinki, wykonywaliśmy pracę plastyczną met. Doroty 

Dziamskiej do muzyki 

- uczyliśmy się czytać metodą krakowską (symultaniczno-sekwencyjną) z 

wykorzystaniem choinek i bombek  

- ekspertem podczas wycieczek terenowych była Pani Agnieszka, która 

opowiadała ciekawostki o drzewach i odpowiadała na pytania dzieci dot. tematu 

- podsumowaniem całego projektu było zorganizowanie w sali wystawy zdjęć 

dzieci przy choinkach w domu 

 



 

Siatka pojęć, czyli to, co już wiemy na temat 

choinek 

 

 

 

 

 

 

 



Praca indywidualna – choinka z plasteliny, 

ozdobiona wg. własnej inwencji twórczej dzieci 

 

 

 

 



 

 



Dorota Dziamska – malowanie do muzyki 

(praca w małych grupach), wybór lidera 

 (reprezentanta) 

 

 

 



 

 



Efekt pracy metodą D. Dziamskiej , przeliczamy 

choinki, zawieszamy bombki , utrwalamy 3 

 

 

  



Utrwalamy poznany kształt koła, praca 

plastyczna grupowa z wykorzystaniem kół, przy 

użyciu różnych technik plastycznych 

 



Efekty naszej pracy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poznajemy kształt trójkąta,  

praca wg. instrukcji  

pt.: „Choinka z trójkątów” 

 

 

 

 

 
 

 

  



Nauka czytania metodą krakowską  

(symultaniczno-sekwencyjną)  

z wykorzystaniem choinek i bombek 

 

 

 



Ręce są pomocne „Choinka z rękawiczek” 

 

 

 

 

 

 



Szukamy na planszach multigrafii drzew 

iglastych, dokonujemy podziału na drzewa 

iglaste i liściaste 

 

 



Wodziliśmy palcami prawej i lewej ręki po 

śladzie choinkowym, następnie obórącz 

malowaliśmy choinki w powietrzu 

 

 

 

 

 

 



Przystrajaliśmy żywe drzewka w sali i 

przygotowywaliśmy się do  

„Wigilii pachnącej przysmakami i jodłą” 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nasza grupa podczas wspólnego świętowania 

 

 

 

 

 



Rozpoznawaliśmy drewniane przedmioty w 

naszej sali, bawiliśmy się nimi ucząc się nowych 

umiejętności 

 

 

 

 

 

  



Słuchaliśmy bajek, opowiadań dotyczących 

tematu 

 

 

 

 

  



Dzieci wypełniały ankietę dokonując 

autorefleksji projektu „Choinka” 

 

 

 

 

 



Wyprawa terenowa do Parku Wilsona  

„W poszukiwaniu drzew iglastych”                          

(Prowadzenie obserwacji, porównywanie                   

i szukanie różnic pomiędzy drzewami 

liściastymi i iglastymi) 

 

 



 

 

 

 

Podsumowaniem całego projektu była 

zorganizowana w sali wystawa zdjęć dzieci przy 

choinkach w domu. 

 

Dziękujemy! 

 


