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Nad szedł dzień, kie dy ki jan ki zna la zły
się w na szej sa li. Dzie ci by ły bar dzo

pod eks cy to wa ne, gdyż nie któ re z nich
po raz pierw szy je wi dzia ły. Mia ły du żo py -
tań i wąt pli wo ści: One się nie zmie nią w ża -
by; Co my im bę dzie my da wać do je dze nia?;
Trze ba je kar mić; Ja mam ryb ki w do mu,
trze ba im zmie niać wo dę pro szę pa ni.
Po pierw szych dys ku sjach i ob ser wa cjach
za po mo cą lu py, roz da łam kart ki, któ re po -
dzie li łam na 6 jed na ko wych pól. By ła to kar -
ta ob ser wa cji – dzie ci ry so wa ły na niej
pierw szy dzień ki jan ek w przed szko lu. Tę
ob ser wa cję za pla no wa łam na sześć ty go dni.
Za da niem każ de go dziec ka by ło w każ dy
pią tek za zna czyć zmia ny w wy glą dzie ki -
janek. Wy zna czy li śmy rów nież dy żur nych,
któ rzy do kar mia li ki jan ki po kar mem dla
ryb, gdyż w tym okre sie ży wią się one tym
sa mym, co ry by. By ki jan ki mia ły śro do wi -
sko zbli żo ne do na tu ral ne go, ku pi li śmy
w skle pie zoo lo gicz nym ro ślin ki. Wo dę
zmie nia li śmy dwa ra zy w ty go dniu, gdyż
w na szym sło ju z ki jan ka mi nie mie li śmy fil -
tru, takiego jak w praw dzi wych akwa riach.

Każ de go dnia dzie ci ob ser wo wa ły ki jan ki
za po mo cą lu py. In for mo wa ły mnie, ko le -

gów i ro dzi ców o zmia nach w wy glą dzie ki -
ja nek. Obo wiąz ki dy żur nych speł nia ły wzo -
ro wo, każ dy chciał pierw szy spo strzec zmia -
ny w ich roz wo ju.

Ocze ku jąc na nie, dzie ci wy ko na ły tech -
ni ką ori ga mi ża by, któ ry mi póź niej się ba wi -
ły, od by ły się na wet wy ści gi żab. W tym
okre sie przy no si łam do przed szko la róż ne
przy rod ni cze książ ki, w któ rych by ły cie ka -
wost ki do ty czą ce żab. Dzie ci do wie dzia ły się
z nich, że ża by są pła za mi, a ja ja żab to
skrzek. W cza sie tych dni wsłu chi wa li śmy się
rów nież w od gło sy żab, na gra ne na pły -
tach CD. Na wy ciecz ce do pi sa ło nam szczę -

Na wio snę ca ła przy ro da bu dzi się do ży cia. Po sta no wi -
łam więc przy go to wać dzie ciom cie ka we dzia ła nia
w ką ci ku przy ro dy. Mo je przed szko la ki ma ją kon takt ze 
zwie rzę ta mi ho do wa ny mi w do mo wych ter ra riach
i klat kach. Ja za pro po no wa łam im ho dow lę ki ja nek, 
któ re przy nio słam z na tu ral ne go zbior ni ka wod ne go.
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ście, spo tka li śmy do ro słą ża bę. Dzie ci za da -
wa ły py ta nia: Czy na sza bę dzie ta ka sa ma?,
Ile ona ma lat?, Jak dłu go ro sła?

Dni pły nę ły, ki jan ki po wo li się zmie nia ły:
naj pierw po więk szył się ogon, wy ro sły tyl ne
od nó ża, na stęp nie po ja wi ły się przed nie no -
gi zwa ne od nó ża mi krocz ny mi. Ob ser wa cja

ki ja nek cie szy ła się co raz więk szym za in te -
re so wa niem, po nie waż nie któ re z nich sta ły
się już ża ba mi z ogo nem. Każ dy chciał zo ba -
czyć mo ment od pad nię cia ogo na. Dzie ci in -
for mo wa ły ro dzi ców o zmia nach w wy glą -
dzie ki ja nek, za pra sza ły ich do sa li, by
przyj rze li się im z bli ska.

Nad szedł dzień, na któ ry wszyst kie dzie ci
cze ka ły: ki jan kom od pa dły ogo ny i od tej
chwi li mie li śmy ma łe ża by. Dzie ci wy peł ni ły
ostat ni raz kar tę ob ser wa cji roz wo ju ża by.
Z relacji ro dzi ców wiem, że opo wia da ły
swo im bli skim i są sia dom o tym wiel kim wy -
da rze niu. Przez na stęp ne dni na szą sa lę od -
wie dza ły in ne dzie ci z przed szko la, a „go -
spo da rze” czu li się dum ni, że to właśnie oni
wy ho do wa li ża by. Ża by jesz cze przez ty -
dzień by ły z na mi, po tem za wio złam je
do zbior ni ka wod ne go, by da lej mo gły się
roz wi jać.
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