
 

Drodzy Rodzice, 

 

 W tym miesiącu tematem naszego projektu są „Magnesy”. Podczas jego trwania dowiemy się, że: 

 magnesy mają różne kształty i wielkość; 

 przyciągają one niektóre przedmioty dzięki sile (magnetycznej); siła ta jest różna, w zależności od magnesu; 

 każdy magnes ma dwa końce nazywane biegunami; 

 końce magnesów mogą się przyciągać lub odpychać; 

 magnesy przyciągają przedmioty poprzez niektóre materiały; 

 siłę magnetyczną można zablokować i wówczas magnes nie działa; 

 magnesy wykorzystujemy w codziennym życiu: można znaleźć je w wielu znanych nam urządzeniach. 

 Aby posiąść tę wiedzę przeprowadzimy wiele badań i doświadczeń. Staniemy się również poszukiwaczami 

magnesów. Naszym zadaniem będzie odszukanie jak największej liczby przedmiotów, w których „ukryły się” magnesy. 

Ponadto, przez okres trwania całego projektu będziemy ćwiczyć orientację w przestrzeni oraz rozpoznawać i nazywać 

różne kształty, kolory oraz określać wielkości poszczególnych elementów. 

 Ze względu na to, że naszym głównym i najważniejszym materiałem do pracy w trakcie najbliższego miesiąca 

będą magnesy, zwracamy się do Was z ogromną prośbą o udostępnienie nam na czas trwania projektu magnesów o 

różnych kształtach i rozmiarach oraz tablic/tabliczek magnetycznych, jeśli, oczywiście, jesteście w ich posiadaniu. 

Chętnie przyjmiemy różnego rodzaju śrubki, gwoździe, spinacze oraz inne materiały metalowe, które magnes przyciąga. 

 Może ktoś z Was wykorzystuje w swojej codziennej pracy właściwości magnesów i chciałby się podzielić z nami 

swoją wiedzą i doświadczeniami? Jeśli tak, to serdecznie zapraszamy do przedszkola w roli eksperta i zapewniamy, że z 

przyjemnością posłuchamy tego, co nam opowiecie. 

 Pragniemy podzielić się z Wami naszą wiedzą, dlatego już teraz zapraszamy Was na dzień kulminacji. Tego dnia 

nasza sala zamieni się w prawdziwe laboratorium badawcze. W trakcie pokazów oraz samodzielnie wykonywanych 

doświadczeń zaprezentujemy Wam właściwości magnesów. Ponadto będziecie mieć możliwość zagrania w oryginalne i 

niepowtarzalne magnetyczne gry planszowe, złowienia nietypowych ryb czy zrobienia zakupów w naszym 

„magnetycznym sklepiku”. Ale uprzedzamy – nie będzie to takie proste!  

 

Z pozdrowieniami, 


