
Cele i efekty

Cel spotkania: 

rozwijanie umiejętności stosowania metodologii 

badawczej, przeprowadzania eksperymentów 

i doświadczeń przyrodniczych od etapu planowania 

poprzez wykonaniedo wnioskowania i opisu 

zachodzących zdarzeń;

Efekt spotkania: zarys konspektów zajęć dot. 

przeprowadzenia projektu badawczego –
doświadczenia– eksperymentu.



Cel spotkania



efekt

Wiedza 
o 

tworzywach 
sztucznych

Kompete
ncje 

badawcze

Kompetencje 
dydaktyczne



Efekt finalny

Scenariusze zajęć  wydane

pod patronatem CEN jako wydawnictwo 

Związku pt. „Laboratorium edukacji ekologicznej”

z podaniem imienia oraz nazwiska autorów 

wybranych konspektów.



pkt 6-
doświadczenia













edukacja  przyrodnicza I-III


10 wymagań 
szczegółowych

30 wymagań 
szczegółowych 
osiągnięć ucznia

ustępująca 
podstawa

nowa 
podstawa



1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska 
przyrodniczego

2. Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych 
człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i 
wypoczynku (wiele zagadnień związanych  z 
bezpieczeństwem i edukacją zdrowotną).

3. Osiągnięcia w zakresie rozumienia przestrzeni 
geograficznej

 edukacja przyrodnicza







O projekcie badawczym- dla 
przypomnienia

EBiŚ str. 56



Struktura projektu badawczego







Przykład/ pomysł projektu 
badawczego – tworzywa 

sztuczne?

praca w grupach- burza mózgów



Np..  plastikowe dziś-

a wcześniej i później?

wiadro

ołówek

linijka

słomka

butelka na 
mleko

szczoteczka do 
zębów

pielucha

Odszukaj plastikowe 
przedmioty w domu, 
przedszkolu  jak 
najwięcej, możesz 
poprosić 
o pomoc rodziców,  
udokumentuj



Inspiracje cd….
z bazy ORE- Jak działa pampers?  Dodajmy 

szczyptę metodologii i zaprojektujmy 
eksperyment



ustępująca podstawa 
programowa

nowa podstawa programowa

Uczeń:

obserwuje 
i prowadzi proste 
doświadczenia 
przyrodnicze, analizuje 
je 
i wiąże przyczynę ze 
skutkiem

planuje, wykonuje proste 
obserwacje, doświadczenie i 
eksperymenty dotyczące obiektów i 
zjawisk przyrodniczych, tworzy 
notatki
z obserwacji, wyjaśnia istotę 
obserwowanych zjawisk według 
procesu przyczynowo-skutkowego
i czasowego

edukacja przyrodnicza
przykład zmiany zapisu





Metoda badawcza zakłada zdobywanie wiedzy 

o otaczającym świecie poprzez jego badanie –

obserwację, doświadczenia i pomiary. 

1. Badanie powinno być celowe - przed 

rozpoczęciem należy sformułować problem 

badawczy/pytania badawcze.

2. Na podstawie dostępnej dziecku wiedzy – formułuje  

hipotezę (wstępną odpowiedź na pytania, przypuszczalne 

rozwiązanie problemu). 

Metoda badawcza




Metoda badawcza- wyjaśnienie pojęć



próba badana – wyjaśnienie pojęć cd.

Próba badana, określa ją cel doświadczenia.

Zmieniamy w niej wartość zmiennej kontrolowanej, czyli

niezależnej

Rejestrujemy zmiany zmiennej badanej, czyli zależnej.

Monitorujemy warunki doświadczenie i utrzymujemy je

na stałym poziomie (np. temperaturę).

Rejestrujemy zmiany.



Próba kontrolna: zestaw doświadczalny, taki sam jak 

w próbie badanej – bez zmiennej kontrolowanej (niezależnej), 

czasem używa się próby kontrolnej pozytywnej 

i negatywnej np. jeśli coś wykrywamy odczynnikiem.

Metoda badawcza wyjaśnienie pojęć cd.



Opracowanie procedury poszukiwania odpowiedzi 

na postawiony problem/pytania. 

Procedura obejmuje materiał badawczy/

obiekt badawczy, warunki obserwacji lub doświadczenia, opis 

prób – badawczych i kontrolnych, sposób zbierania wyników 

i ich dokumentowania, sposób analizy wyników, dostosowany 

do możliwości uczestników badania. 

Metoda badawcza 



Po zebraniu wyników i ich analizie z reguły

wyciągane są wnioski, które odnoszone są

do postawionej wcześniej hipotezy, a następnie

można przeprowadzić dyskusję na temat

wyników, podając je do wiadomości grupy

odbiorców.

Metoda badawcza



Ćwiczenia  w grupach 

Doświadczenie n1 

Czy przez folię nic nie przechodzi?

1. Wykonanie, omówienie wyników

2. Co trzeba zweryfikować?  ( np. czy woreczek nie przecieka itd.. Jak to 

zweryfikować?)

3. Omówienie metody naukowej na przykładzie tego doświadczania

4. Konteksty późniejszy etapów edukacyjnych

5. Zastosowanie dydaktyczne np. bezpieczeństwo przechowywania 

żywności ( oddzielnie środki czystości i żywność!, nie używanie 

opakowań po środkach czystości do jedzenia!)



Schemat metody badawczej

Określenie problemu 
badawczego

Postawienie hipotezy

Wybór metody 
badawczej

Przeprowadzenie 
doświadczenia

Wynik potwierdza 
hipotezę

Rozwiązanie problemu 
badawczego

Wynik przeczy 
hipotezie

Odrzucenie 
hipotezy



Metoda naukowa

Wypełnij kartę pracy (biała) 

po doświadczeniu ze słoikami



Podobne ale nie takie samo.

Jak zachowują się 3 rodzaje folii w wodzie

zachowania 3 rodzajów folii w letniej wodzie?

Eksperymenty z trzema rodzajami folii
Po 2 kawałki na grupę foli 1, 2 i 3

!



Konkurs na projekt 

doświadczenia

Zaplanuj eksperyment z foliami 

wykorzystując ich właściwości , pamiętaj 

o próbach badawczej i kontrolnej

Wykorzystaj kolorowe kartki

Zapoznaj się z propozycjami innych, oddaj swój 
głos 



Doświadczenie z membraną

Projekt doświadczenia wykorzystującego 

właściwości membrany

Pokaz- filtrowanie wody 

Pomysł na doświadczenie z wykorzystaniem 

membrany- pytanie badawcze 



Folia Bio- dla każdego


Zaplanuj doświadczenie 

z wykorzystaniem foli 

biodegradowalnej- pamiętaj 

o metodzie naukowej



Po co mi kask?

Pokaz działania kasku 

Projekt doświadczenia wykorzystującego amortyzujące 

właściwości styropianu.

Zastosowanie- pomysły.



Co to znaczy?









Butelki PET i inne…

Coś z butelki- np. osłonka 

Jak sprawdzimy czy będzie tak samo 

bezpieczna dla rośliny jak specjalnie kupione?

Zaproponuj doświadczenie



 Która folia znika?
 Kiedy znika?

 Dlaczego znika?
 Jak to się dzieje?
 Co to powoduje?



Scenariusze

piszemy, doskonalimy, 
zmieniamy…



Projekt badawczy

Butelka PET

Upcykling



Czy podstawa programowa wychowania 

przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

mobilizuje i sprzyja uczeniu przyrody przez 

badanie? 

Jakie metody i formy pracy z dziećmi wyzwalają 
w nich postawę  badawczą?



Edukacja biologiczna 

i środowiskowa-


