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Kolorową piłkę mam!  
Scenariusz metodą projektu dla grup starszych 
 

Etap I 
 
1. Wybór tematu – inspiracją do podjęcia tematu były zabawy z różnego rodzaju piłkami. 
 
2. Tworzenie siatki pytań – N. na dużym arkuszu szarego papieru zapisuje pytania zadawane 
przez dzieci. 

 Jakie są rodzaje piłek?  

 Z jakich materiałów mogą zostać wykonane piłki?  

 Jak się robi piłki?  

 Co jest w środku piłki?  

 Dlaczego piłki się odbijają od podłogi (od ziemi)?  

 Dlaczego niektóre piłki się nie odbijają?  

 Dlaczego piłki plażowe są lekkie?  

 Dlaczego piłki plażowe nie toną w wodzie (w morzu)?  

 Gdzie się produkuje piłki?  

 Kto wymyślił piłkę? Jak się szyje piłki?  

 W jakich dyscyplinach sportowych używa się piłek?  

 Jakie są zasady gry w koszykówkę? 
 
3. Zapisywanie wypowiedzi dzieci na temat ich doświadczeń, rysowanie „przygód” z piłką. 
 
4. Stawianie hipotez badawczych – próby odpowiedzi na postawione przez dzieci pytania 
badawcze. 
 
5. Tworzenie kolekcji – gromadzenie w sali piłek zebranych w przedszkolu i przyniesionych z 
domu (do gry w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę, rugby, baseball, golfa, ping-ponga, piłka 
lekarska, kauczukowa, do skakania). 
 

Etap II 
 
1. Ustalenie, jak i gdzie można zweryfikować hipotezy. Kto może pomóc w uzyskaniu 
odpowiedzi. Dzieci proponują, by odpowiedzi na postawione pytania i hipotezy pomogli 
udzielić eksperci – nauczyciel wychowania fizycznego ze szkoły, starszy brat jednego z dzieci, 
który gra w koszykówkę. 
 
2. Zaplanowanie wycieczek do sklepu sportowego i do sklepu z zabawkami. 
 
3. Aktywność badawcza dzieci z wykorzystaniem: wagi szalkowej, obręczy, różnych pompek, 
miary krawieckiej. Szukanie odpowiedzi na postawione pytania, weryfikowanie hipotez 
badawczych. Oglądanie, porównywanie wyglądu, wielkości, ciężaru, materiału z jakiego 
zostały zrobione piłki. 
 



© PWN Wydawnictwo Szkolne 

4. Tworzenie ankiet – przeprowadzenie wywiadów z dziećmi z innej grupy, pracownikami 
przedszkola i domownikami. 
Konstruowanie ankiet. Uzyskanie odpowiedzi na pytania:  

 Czy lubisz bawić się piłką?  

 Jakie zabawy z piłką lubisz najbardziej? 

 Ile piłek masz w domu?  

 Jakie znasz zabawy, sporty z piłką?. 
 
5. Ustalanie pytań do ekspertów. 
 
6. Szkice z natury – rysunek ołówkiem piłki. 
 
7. Zabawy związane z tematem projektu. 
– Zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem różnych piłek. 
– Zabawa słownikowa „Jaka jest piłka?” – przygotowanie listy określeń. 
– Zabawa twórcza „Co by powiedziała piłka, gdyby mogła mówić?”. 
– Układanie zagadek słownych i ruchowych „Jaki to sport?”. 
– Słuchanie wiersza T. Śliwiaka Dwie piłki 
 
Tadeusz Śliwiak 
Dwie piłki 
Piłka piłkę zobaczyła 
Jedna drugiej się dziwiła. 
Ona wygląda całkiem inaczej, 
nie jest okrągła ani nie skacze. 
Ma wielkie zęby i taka ostra. 
Nie, to nie może być moja siostra! 
A druga: Patrzcie, cóż to za dziwo? 
Nie, ona nie jest piłką prawdziwą. 
Ona nie przerżnie nawet zapałki. 
To ma być piłka? Bzdura. Przechwałki. 
No i… nieporozumienie. 
Tak to bywa z jednakim imieniem. 
 
– Poznanie różnego znaczenia słowa piłka. 
– Ułożenie listy słów określających czynności związane z piłką (np.: rzucanie, kopanie, 
turlanie, odbijanie, celowanie). 
– Spisanie zasad bezpiecznych zabaw z piłką. 
– Słuchanie wiersza D. Gellner Piłka  
 
Dorota Gellner 
Piłka 
Po cichutku, po kryjomu, 
wyskoczyła piłka z domu. 
Hop! Hop! W górę! W dół! 
Przeskoczyła świata pół. 
Zatrzymała się pod płotem, 
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zatańczyła z burym kotem. 
Hop! Hop! Raz i dwa! 
Obudziła złego psa! 
Gdzie jest teraz? Pośród kaczek. 
Kwaczą kaczki: – Kto tak skacze? 
Ale piłka dalej zmyka. 
Patrzcie! Wpadła do kurnika. 
Hop! Hop! W górę! W dół! 
Przestraszyła stado kur! 
Gdy odpocząć chciała chwilę, 
siadły na niej dwa motyle. 
Każdy z nich pomyślał tak: 
– Jaki duży, piękny kwiat! 
Biała koza, białą nóżką 
potoczyła piłkę dróżką. 
Pędzi piłka w stronę wiadra. 
Bęc! Do zimnej wody wpadła! 
– Oj! Do licha! – rzekła brzydko – 
Chcę do domu! I to szybko! 
Choć nie miała wcale nóg, 
przeskoczyła – hop! – przez próg. 
Zatrzasnęła z hukiem drzwi 
i pod łóżkiem grzecznie śpi. 
 
– Rysowanie i układanie w kolejności przygód piłki. 
– Nauka dowolnej piosenki związanej z tematem projektu. 
 
8. Wykonanie modelu piłki z wykorzystaniem: gazet, taśmy papierowej, farby.  
 

Etap III 
 
1. Weryfikacja hipotez, wykonanie zestawień, zebranie wiadomości na plakatach. 
 
2. Zaplanowanie punktu kulminacyjnego – prezentacji projektu. Wybór zagadnień, ułożenie 
przez dzieci programu prezentacji, zgłaszanie się dzieci do prowadzenia poszczególnych jej 
etapów. 
 
3. Punkt kulminacyjny – prezentacja projektu przed rodzicami. 
– Wyeksponowanie w sali całej dokumentacji projektu: kolekcji, pytań, hipotez badawczych, 
odpowiedzi uzyskanych na postawione pytania, wyników ankiet, „sprawozdań” z wycieczki, 
szkiców z natury, modeli piłek – zorganizowanie stanowisk do prezentacji, wybór ekspertów, 
czyli dzieci wyznaczonych do udzielania informacji rodzicom. 
– Zajęcia z udziałem rodziców. 

 Prezentacja kolekcji piłek – rozpoznawanie piłek. 

 Prezentacja wierszy i piosenek. 

 Ułożenie przez rodziców hasła zachęcającego do zabaw i gier z piłką – praca w 
zespołach. 
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 Zabawa „Piłka goni piłkę” – rodzice i dzieci tworzą dwa współśrodkowe koła. W 
każdym z nich są dwie piłki. 

 Uczestnicy podają sobie kolejno piłki tak szybko, jakby jedna chciała dogonić drugą. 

 Ile waży piłka? – rodzice podają szacunkowo wagę wybranych piłek, a dzieci 
sprawdzają poprawność odpowiedzi. 

 


