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• Część teoretyczna - założenia 
programu i filozofia IB, misja.  

 

• Część praktyczna - Praca metodą 
projektu w praktyce na 
przykładzie jednego projektu 
badawczego.   
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Plan prezentacji  



Czym jest IB PYP?  

• International Baccalaureate (IB) jest międzynarodową organizacją 
edukacyjna, powstałą w latach sześćdziesiątych w Szwajcarii. 

• Primary Years Programme (PYP) jest międzynarodowym 
programem edukacyjnym przeznaczonym dla uczniów od 3 do 12 
roku życia.  

• Uczniowie programu IB PYP – od przedszkola do 4 klasy Szkoły 
Podstawowej – realizują sześć ścieżek tematycznych (projektów 
badawczych), które pozwalają im zdobyć wiedzę i umiejętności, a 
także zrozumieć współzależności między nimi. 



Misja:  

•Naszym celem jest: „kształtowanie ludzi otwartych 
na świat, którzy - szanując dziedzictwo kulturowe i 
dbając o planetę, na której żyjemy - pomagają 
tworzyć lepszy świat.” 

•Cel:  rozwój kreatywnych, wrażliwych, 
odpowiedzialnych, dobrze wykształconych 
i krytycznie myślących młodych ludzi, którzy będą 
tworzyć w przyszłości lepszy, pełen 
międzykulturowego zrozumienia i szacunku, 
świat. 



Filozofia nauczania IB: 
Holistyczne podejście do dziecka (rozwój – społeczny, fizyczny, emocjonalny i 

kulturalny, jako wzmocnienie ich drogi naukowej). 
Uczenie się przez odkrywanie (dostarczenie uczniom możliwości prowadzenia 

samodzielnych poszukiwań i badań).  
Traktowanie dziecka jako partnera dla nauczyciela, osoby odpowiedzialnej za 

przebieg procesu uczenia (się).  
Rozbudzanie ciekawości uczniów, tak by mogli czerpać radość z uczenia się 

przez całe życie („człowiek uczący się” life-long learner) .  
Wzmacnianie postaw i cech charakteru opisanych w sylwetce ucznia IBO. 
Wiara w ogromne możliwości dziecka. 
Akcentowanie samodzielności dziecka. 
Przyzwolenie na popełnianie błędów. 
Uczenie interdyscyplinarne. 
Zakłada, że proces uczenia powinien prowadzić do działania (umiejętność 

podejmowania społecznie odpowiedzialnych działań jako rezultatu procesu 
uczenia się). 



Co wyróżnia nasze lekcje?  

Uczniowie: 

• biorą udział w interdyscyplinarnych lekcjach i projektach.  

• wykonują liczne prace badawcze i twórcze ze wszystkich 
przedmiotów oraz doświadczenia. 

• pracują w grupach i samodzielnie.  

• uczą się, jak samodzielnie rozwiązać problem badawczy i 
zastosować zdobytą wiedzę w praktyce oraz rozwijają krytyczne 
myślenie. 

• dzięki przejrzystym kryteriom oceniania i dużej swobodzie 
badawczej są zmotywowani do pracy i czują się odpowiedzialni za 
swoje postępy w nauce. 



Osiem tygodni z życia projektu 
badawczego:  

Akcje wywołują reakcje o 
określonych konsekwencjach. 

1. Właściwości stanów 
skupienia  

2. Użycie naukowej metody 
badawczej  

3. Pozytywne i negatywne 
skutki działań ludzkich    
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Jak to działa w praktyce?  



Początek projektu badawczego  

• Prowokacja nauczycielska (jako 
wprowadzenie do projektu, 
rozbudzenie dziecięcej 
ciekawości)  

• Ocena wstępna – ocena wiedzy 
wstępnej uczniów  

• Pytania uczniów do projektu   

 

Pytania uczniów:  
Co to jest stan skupienia? Jakie są stany skupienia? Co to jest metoda badawcza? W jaki sposób 
naukowcy odkrywają?  Co udało się odkryć do tej pory? W jaki sposób przeprowadzić eksperyment? 
Jakie eksperymenty możemy przeprowadzić w klasie? Czym jest chemia? Jakie są pierwiastki 
chemiczne?   



• Bajki Ezopowe (przyczyna – 
skutek)  

• Omawianie lektury pt.: „Charlie i 
fabryka czekolady” w kontekście 
akcji-reakcji   

• Przepisy kulinarne – akcje i 
reakcje w kuchni 

• Jak precyzyjnie zadawać 
pytania?  

 

Projekt żyje! Na języku polskim  



• Świat substancji – stany skupienia 
materii, zmiany stanów skupienia, 
eksperymenty o właściwościach 
stanów skupienia (np. lepkość cieczy)  

• Układ pokarmowy – jakie akcje i 
reakcje dzieją się w naszym 
organizmie?  

• Eksperyment z octem, sodą i 
balonem  

• Etapy metody badawczej  

• Dobre pytanie badawcze – czyli jakie?  

 

Projekt żyje! Na przyrodzie  





Projekt żyje! Na języku angielskim  

• Alexander Fleming i odkrycie 
penicyliny  

• Odkrycia naukowe i ich wpływ 
na nasze życie (grawitacja, 
magnetyzm, elektrostatyka, 
pasteryzacja)  

• Czytanie mini-książeczek w 
obrębie tematu 

• Zależności przyczynowo-
skutkowe  

• Bajki Ezopa np.: ”Chłopiec, który 
krzyczał wilk”    



• Zainspirowani bajką Ezopa o 
„Kruku i lisie”- malowanie farbami 
- mieszanie kolorów 
podstawowych  

• W pracowni Alchemika   

• Budowanie Fabryki Czekolady 
Williego Wonki – praca techniczna 
3D 

• Portrety bohaterów  

Projekt żyje! Na zajęciach plastyczno-technicznych  



• Praca w programie Paint – 
cząsteczki ciał stałych, cieczy i 
gazów  

• Edytor tekstu – narzędzie 
SmartArt - schematy 
przyczynowo-skutkowe.  

• Edytor tekstu – wdrażanie do 
sprawnego pisania - przepis 
kulinarny   
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Projekt żyje! Na informatyce  



• Rozwiązywanie zadań 
problemowych/tekstowych 
w obrębie tematów:  

• Zasady dynamiki Newtona  

• Równia pochyła  

Projekt żyje! Na matematyce  



• Warsztaty czekoladowe w 
Manufakturze Czekolady: „Od 
ziarna do tabliczki”   

• Centrum Nauki Kopernik 

• Wizyta w szkole specjalistów z 
dziedziny chemii: Warsztaty 
naukowe –Reakcje chemiczne, 
Mroźne eksperymenty – 
ciekły azot  

 

Wycieczki/wizyty ekspertów:  



Weekendowe wyzwanie:  

Akcje-reakcje w kuchni  

 Z rodzicami lub dla nich 
przygotuj potrawę. 
Udokumentuj swoje poczynania 
zdjęciem.   
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Projekt żyje! Także w domu 



•Ocena wstępna  

•Ocena formatywna  

•Ocena końcowa 

•  Samoocena 
   

Ocena wiedzy uczniów  
(w trakcie i po projekcie)  



Koniec projektu  

• Ma na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności  ucznia.  

• Wiąże się z działaniem praktycznym. 

Zadanie dla uczniów:  

• W parach, przeprowadź mini-projekt badawczy dotyczący 
właściwości/zmiany stanów skupienia.  

 1. Wykaż się wiedzą na temat stanów skupienia. 2.Zaplanuj proces 
badawczy i postępuj zgodnie z kolejnymi krokami metody 
badawczej. 3. Oceń jakie akcje mogą wywołać pozytywne skutki 
(wykonanie właściwe eksperymentu), a co może sprawić, że 
eksperyment się nie powiedzie? 4. Przeprowadź eksperyment.  

 5. Zaprezentuj wyniki klasie oraz oddaj nauczycielowi wypełnione 
karty pracy.       



Ocena końcowa po projekcie  



Wydarzenia towarzyszące końcowi 
projektu  

• Konferencja dwustronna, w 
trakcie której uczeń dzieli się 
wiedzą projektową z rodzicem.   

• Pisemna refleksja ucznia po 
projekcie – uświadomienie 
sobie zdobytej wiedzy.     
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Źródła:  

• https://paderewski.lublin.pl/edukacja-i-inspiracje/pl/czym-jest-
pyp#.XZpHZVUzbIU 

• https://www.maturamiedzynarodowa.pl/szkola-podstawowa/ 
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