
„Mali rolnicy w MP2 Lędziny”

Przez cały październik w MP 2 realizowano projekt pt.: „Gospodarstwo”, którego 
celem było m.in.: budowanie wiedzy o wiejskim gospodarstwie, wzbogacenie dziecięcego 
słownika o pojęcia związane z hodowlą zwierząt, uprawą oraz przetwarzaniem warzyw           
i owoców oraz uprawą roślin i zbóż na polu i możliwościach ich przetwarzania. 
Zaciekawienie pracą rolnika, hodowcy, rozwijanie umiejętności samoobsługowych 
związanych z przygotowywaniem posiłków oraz zachowaniem higieny. Kształtowanie 
szacunku do pracy wykonywanej przez ludzi i zwierzęta. Tworzenie warunków                       
do samodzielnego poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, 
eksperymentowanie, eksplorowanie. 

Na początku, dzieci wspólnie z nauczycielem ustaliły czego chciałyby się dowiedzieć 
o gospodarstwie stawiając pytania, które zostały skrupulatnie zapisane. W czasie trwania 
projektu zajęcia zorganizowane były w taki sposób, aby dzieci poprzez własne działanie, 
doświadczanie, dociekanie, doszły do uzyskania odpowiedzi na zadane pytania.

Przedszkolaki poznały różne rodzaje zbóż z których własnoręcznie robiły mąkę           
i wypiekali ciasteczka. Zapoznały się z pracą piekarza i rodzajami pieczywa odwiedzając 
piekarnię. Z pracą rolnika oraz zwierzętami gospodarskimi, zapoznały się natomiast 
odwiedzając gospodarstwo rolne oraz bibliotekę miejską, gdzie zaprzyjaźnione z 
przedszkolakami Panie przygotowały literaturę dziecięcą zgodną z tematyką zajęć. 

Maluszki wraz z rodzicami uczestniczyły w konkursie plastycznym pt. : „Wiejska 
zagroda – zwierzęta z ziemniaka”. Jury w składzie : Ilona Cuber – Cebula i Renata Gołdon 
– Kolny, wyodrębniło wielu laureatów bo i prac było sporo. 

I miejsce zajęła Amelka Warelis – gr. VI, II miejsce : Wojtuś Palka – gr. II, Robert i 
Filip Kolny – gr. VI i I, oraz Pawełek Janota – gr. III, III miejsce : Pawełek Janota – gr. II, 
Emilka Strauch – gr. II i Aleksandra Gwóźdź – gr. V. 

Wyróżnienia przyznano : Miłoszowi Centkowskiemu, Erykowi Chrostkowi, Igorowi 
Łąckiemu, Wiktorii Gajerskiej, Robertowi Kocurkowi, Mateuszowi Kasprzakowi, Weronice 
Kania oraz Hubertowi Bryś.

Na zakończenie projektu przedszkolaki uczestniczyły w imprezie zorganizowanej 
przez nauczycielki Sylwię Mitoś i Joannę Popiela pn. : „Dzień Małego Rolnika” biorąc 
udział w konkurencjach sportowych takich jak: „buraczane wykopki”, „sadzenie 
ziemniaków” czy „segregacja ziaren”. Dzięki uprzejmości rodziców Wiktorka i Dominika, 
mali rolnicy mieli okazję odbyć jazdę konną, poczuć się jak prawdziwy traktorzysta oraz 
obejrzeć drobny inwentarz: m.in. kaczki i króliki.

To już drugi projekt zrealizowany w bieżącym roku szkolnym w naszym przedszkolu. 
Po zakończeniu pierwszego pt. : „Ziemia” – wszystkie dzieci chciały zostać górnikami, teraz 
chcą zostać rolnikami. Kolejny projekt „Drzewo” – leśniczy, to też ciekawy zawód.
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