
Projektu edukacyjnego „Słoneczniki”. 

PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI 
 

Miejsce realizacji: Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach 
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W roku szkolnym 2015/2016  dwie grupy dzieci  

5-letnich z Integracyjnego Przedszkola Publicznego nr 

4 w Bartoszycach 

 przystąpiły do realizacji projektu edukacyjnego 

„Słoneczniki”. 

 Nauczycielki obu oddziałów opracowały plan  projektu  

zawierający cele ogólne, cele operacyjne oraz 

przewidywane sposoby realizacji projektu.  

 



- poszerzanie wiedzy dzieci na temat ogrodowych  roślin 

uprawnych, 

- zapoznanie z wybranym dziełem sztuki Vincenta Van Goga, 

oglądanie reprodukcji, 

- poznanie techniki malarstwa farbą olejną, 

- odzwierciedlanie w różnych technikach plastycznych kwiatów 

słonecznika, 

- poszerzanie wiedzy dzieci nt. wartości odżywczych nasion i oleju 

słonecznikowego oraz ich wykorzystania w codziennej diecie, 

- kształtowanie właściwych postaw żywieniowych, 

- urządzenie kącik aktywności dla dzieci  rodziców w holu 

przedszkola, prezentacja prac dzieci 

- wykonanie prezentacji i publikacja w ramach dzielenia się dobrą 

praktyką 

Cele projektu: 

 



- dz. wie, czym jest słonecznik, zna jego nazwę, charakterystyczny 

wygląd i kolor, 

- dz. wie, że nasiona słonecznika są bogatym źródłem witamin, 

kwasów omega i wartości odżywczych, 

- dz. wie, że z nasion słonecznika pozyskuje się olej, 

- dz. zna sposoby wykorzystania oleju słonecznikowego w 

codziennej diecie oraz wykorzystania substancji oleistych w 

produkcji kosmetyków 

- dz. doskonali swoje umiejętności plastyczne podczas 

wykonywania prac różnymi technikami, z wykorzystaniem 

różnorodnych materiałów. 

Cele operacyjne: 

 



1. Omówienie plansz informacyjnych nt. słoneczników, oglądanie 

ilustracji.   

2. Wykonywanie słoneczników różnymi technikami plastycznymi 

w formie prac płaskich i przestrzennych.  

3. Oglądanie reprodukcji obrazu Vincenta Van Gogha 

4. Wartości odżywcze oleju  słonecznikowego – wykonanie 

makiety z wykorzystaniem butelki plastikowej (bez logowania 

produktu).  

5. Wykorzystanie oleju w diecie dziecka – rozmowa                      

z pracownikiem SANEPID-u.  

6. Wykorzystanie substancji oleistych w produkcji kosmetyków         

– wycieczka do apteki, praktyczne działanie, współpraca z 

rodzicami. 

 

 

Sposoby realizacji: 

 

 



 

 

 

  

                                                                                                              

REALIZACJA PROJEKTU ROZPOCZĘŁA SIĘ ROZMOWĄ NA TEMAT                                                                           

SŁONECZNIKÓW I USTALENIEM WIEDZY DZIECI:  

 
CZYM JEST  SŁONECZNIK?                                                                                                                                         

Z JAKICH CZĘŚCI SKŁADA SIĘ SŁONECZNIK.?                                                                                                   

JAK WYGLĄDA KWIAT SŁONECZNIKA I JEGO NASIONA?  

GDZIE ROSNĄ SŁONECZNIKI? 

 



OGLĄDANIE SŁONECZNIKA 



 

WYKONYWANIE SŁONECZNIKÓW RÓŻNYMI TECHNIKAMI 

PLASTYCZNYMI W FORMIE PRAC PŁASKICH I PRZESTRZENNYCH.  

 

PRACE PŁASKIE – KOLOROWANIE PASTELAMI  WYCINANIE I WYKLEJANIE 



WYCINANIE, WYKLEJANIE – WYKORZYSTANIE PESTEK SŁONECZNIKA 

DO WYKONANIA PRACY PLASTYCZNEJ 



MALOWANIE FARBAMI AKWARELOWYMI  

 





WYKONANIE PRAC PRZESTRZENNYCH 

 



WSPÓŁPRACA Z WARSZTATAMI TERAPII ZAJĘCIOWEJ - LEPIENIE       

W GLINIE  



            W ramach  współpracy z Biblioteką 

Pedagogiczną pani bibliotekarka przygotowała i 

przedstawiła dzieciom prezentację multimedialną  

dotyczącą twórczości i życia Vincenta Van Gogha.                                                                                                         

Przygotowany materiał był  punktem  wyjścia do 

stworzenia kolekcji obrazów na wzór słynnych  

„Słoneczników w wazonie”, które dzieci wykonały w 

technice  malowania farbami plakatowymi. Wcześniej 

jednak poznały różnicę w fakturze obrazów malowanych 

farbą olejną. 

WSPÓŁPRACA Z BIBLIOTEKĄ 



PRZYBLIŻENIE DZIECIOM POSTACI VAN GOGHA 



OGLĄDANIE REPRODUKCJI OBRAZU VINCENTEGO VAN GOGHA 



NASIONA SŁONECZNIKÓW W PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 

RÓŻNE RODZAJE NASION SŁONECZNIKA  PRODUKTY WYKONANE Z NASION 

SŁONECZNIKA 



DEGUSTACJA PESTEK SŁONECZNIKA ORAZ PRODUKTÓW, KTÓRE ZAWIERAJĄ 

ZIARNA SŁONECZNIKA 

CHLEB Z PESTKAMI SŁONECZNIKA POZNANIE SMAKU NASION SŁONECZNIKA 



ŚWIĘTO CHLEBA – DZIECI POZNAJĄ RÓŻNE RODZAJE CHLEBA 



Aby dogłębnie poznać wartości słoneczników zaprosiłyśmy 

na spotkanie panią Anię z SANEPID-u aby przybliżyła 

dzieciom  temat  wykorzystania oleju w diecie dziecka i 

wartości odżywczych  oleju słonecznikowego. Spotkanie 

zakończyło się wizytą w przedszkolnej kuchni i 

wykonaniem doświadczenia w rozpoznaniu oleju 

jednorazowo użytego i przepalonego. Wyciągnięcie przez 

dzieci wniosków było bardzo łatwe. Zapamiętają  na 

pewno, że olej wielokrotnie używany do smażenia jest 

niezdrowy a wartościowy ten świeży, dodawany do 

surówek i sałatek.  

 
WYKORZYSTANIE OLEJU W DIECIE DZIECKA – ROZMOWA Z 

PRACOWNIKIEM SANEPIDU 

 

 



WYJAŚNIENIE DZIECIOM JAKIEGO OLEJU UŻYWAMY DO SMAŻENIA  A JAKIEGO DO 

SAŁATEK I INNYCH POTRAW 



     WIZYTA W APTECE 

Kolejnym działaniem  dzieci była wycieczka do apteki 

zorganizowana we współpracy z mamą Oli. Dzieci w ramach 

wycieczki zapoznały się z pomieszczeniami apteki, miejscem 

sprzedaży leków, ale również zapleczem , gabinetem 

produkcji niektórych leków, maści i kremów. Wykorzystanie 

substancji oleistych w produkcji kosmetyków poznały w 

praktycznym działaniu, bo samodzielnie wykonały krem z 

witaminą E (którą również znajdziemy w składzie oleju 

słonecznikowego).  
 



WYKORZYSTANIE SUBSTANCJI OLEISTYCH W PRODUKCJI KOSMETYKÓW   
 



PRAKTYCZNE DZIAŁANIA DZIECI PODCZAS WYKONYWANIA KREMU  



 Zorganizowanie kącika aktywności dla dzieci  i rodziców w 

holu przedszkola. Kącik służył podejmowaniu aktywności 

rodzinnych, czyli wspólnym wykonaniu zdjęć z rekwizytami, 

wspólnym stworzeniu pola słoneczników podpisanych 

wszystkimi imionami dzieci i rodziców z naszego przedszkola. 

Znajdowały się w nim również prace dzieci wykonane w 

czasie trwania projektu.  

Kącik cieszył się dużym zainteresowaniem i aprobatą 

podejmowanych działań. 

PODSUMOWANIE REALIZACJI NASZEGO PROJEKTU 



PREZENTACJA PRAC DZIECI 



AKTYWNY KĄCIK DLA RODZICÓW I DZIECI 





WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

   Podczas realizacji projektu współpracowali z nami 

również rodzice. Z wielkim zaangażowaniem 

włączyli się w utworzenie wystawy pod hasłem 

„Moje dziecko i słoneczniki”. Wszyscy wykonali 

swoim dzieciom zdjęcia w ciekawych sceneriach 

lub plenerach z wykorzystaniem słoneczników. 

Zdjęcia były piękne i pomysłowe, humor dopisywał 

dzieciom      i dorosłym również. 



WYSTAWA ZDJĘĆ WYKONANYCH PRZEZ RODZICÓW PT. 

 „MOJE DZIECKO I SŁONECZNIKI”  





PODCZAS REALIZACJI PROGRAMU DZIECI CHĘTNIE PODEJMOWAŁY DZIAŁANIA  Z 

INICJATYWY NAUCZYCIELA JAK RÓWNIEŻ Z WŁASNEJ INICJATYWY. 
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