
„Tajemniczy ogród – miejsce wspólnej nauki i zabawy” 
 

Realizator: Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kożuchowie 

 

Problem: Teren wokół przedszkola jest bardzo zaniedbany, mimo dużej powierzchni brak 

zróżnicowanej roślinności umożliwiającej prowadzenie działań w zakresie edukacji 

przyrodniczej i ekologicznej. Brak ogrodu warzywnego umożliwiającego dzieciom 

prowadzenie hodowli warzyw i kwiatów oraz pozyskania warzyw do stołówki. Brak 

kompostownia umożliwiającego gromadzenie liści i naturalnych odpadów z ogrodu. Brak w 

najbliższej okolicy placu zabaw dla rodzin z małymi dziećmi. 

 

Cel: Wzbudzenie wśród dzieci (uczniów) i ich rodzin potrzeby ochrony naturalnego 

środowiska przyrodniczego. Stworzenie miejsca gdzie dzieci i uczniowie z okolicznych 

placówek oświatowych mogłyby realizować zajęcia z edukacji przyrodniczej i ekologicznej. 

Doposażenie istniejącego placu zabaw oraz otworzenie go dla potrzeb okolicznych 

mieszkańców i ich dzieci.  

Cel dodatkowy: zintegrowanie działań środowiska lokalnego, w tym oświatowego we 

wspólnej realizacji projektu (pierwsze takie działanie w Gminie Kożuchów). 

 

Realizacja i osiągnięte wyniki: Realizacja naszego projektu szła dwutorowo: 

I. Działania edukacyjne w placówkach oświatowych:  

W proponowanych działaniach edukacyjnych związanych z poznaniem i ochroną zasobów 

naturalnego środowiska  brało udział 6 grup przedszkolnych (z 2 przedszkoli w mieście) i 7 

klas z czterech szkół podstawowych (1 szkoła w mieście i 3 szkoły na wsi), w sumie 289 

dzieci i uczniów. W realizacji projektu współuczestniczyło 19 nauczycieli (12 z przedszkoli i 

7 z szkół podstawowych). Współpracujące z nami placówki otrzymały pomoce edukacyjne, 

które mogły wykorzystać na zajęciach edukacyjnych z dziećmi (po 6 szt. tablic z fazami 

wzrostu różnych roślin, albumy przyrodnicze zawierające opis roślin znajdujących się na 

terenie naszego ogrodu, mapki ilustrujące zasoby przyrodnicze naszego ogrodu). Ogłosiliśmy 

i przeprowadziliśmy konkursy: piosenki przyrodniczej „Chabry, bratki i stokrotki” (finał: 

21piosenek - 70 wykonawców), wiedzy „Znam rośliny w moim najbliższym otoczeniu” 

(finał: 6 grup – 30 uczestników), na najciekawszy kącik przyrodniczy (finał: 8 grup/klas – 

169 dzieci/uczniów) i najciekawszy plan zagospodarowania terenu zieleni przy domu (2 

rodziny). 6 grup/klas otrzymało zbiorowe odznaki „Młodego Przyrodnika” i 30 

dzieci/uczniów indywidualne odznaki. Przygotowanie do konkursów dzieci i uczniów 

wymagało przeprowadzenia przez nauczycieli wielu godzin zajęć edukacyjnych oraz podjęcia 

wspólnych działań przyrodniczo-ekologicznych na terenie macierzystej placówki. 

Uczestniczące w konkursach grupy i klasy otrzymały nagrody - pięknie wydane książki o 

tematyce przyrodniczej, a dzieci i uczniowie dyplomy i słodkie upominki. Konkursy 

odbywały się w bezpłatnie wynajętej sali koncertowej Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i 

Sportu „Zamek”. W przeprowadzeniu ich pomagali pracownicy: Urzędu Miejskiego w 

Kożuchowie, KOKiS „Zamek”, Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień oraz 

nauczyciele i dyrektorzy placówek oświatowych z naszej gminy. Zorganizowaliśmy 5 

godzinne warsztaty edukacyjne „Ochrona zasobów naturalnego środowiska”, które 

poprowadził edukator z Centrum Edukacji Ekologicznej i Zielonogórskiego Towarzystwa 

Edukacyjnego „Civilitas” w Zielonej Górze w których bezpłatnie uczestniczyło 24 

nauczycieli z Gminy Kożuchów. W ramach warsztatów uczestnicy otrzymali scenariusze do 

pracy z dziećmi, płyty CD oraz kasety video.  

II. Działania związane z zagospodarowaniem tereny wokół przedszkola. 

Rodzice naszych przedszkolaków pomogli nam załatwić bezpłatnie ziemię, kamienie, piasek i 

cement potrzebne do naszych działań. W ramach stworzonej ścieżki przyrodniczej 

posadziliśmy w sumie ponad 750 roślin (ponad 90 gatunków). Część z nich zakupiliśmy, ale 



wiele dostaliśmy od sponsorów (Lasy Państwowe, Winnica KINGA), rodziców czy 

okolicznych mieszkańców. Założyliśmy ogród warzywny i ogródek zielny, a także m.in. 

kącik tzw. starych odmian jadalnych, kącik roślin iglastych, dwa skalniaki, obsadziliśmy 

80mb żywopłotu oddzielającego ogród od ulicy. Posadzone rośliny umożliwią nam 

prowadzenie zajęć edukacyjnych z dziećmi (uczniami) w zakresie poznawania, pielęgnowania 

i ochrony środowiska przyrodniczego.  Wybudowaliśmy na terenie ogrodu kompostownik i 

ognisko z kamienia polnego przy którym już jesienią prowadziliśmy wspólne gry i zabawy. 

Położyliśmy 34 mb chodnika z podarowanych płyt i krawężników chodnikowych. Prace 

budowlano-ogrodnicze wykonywały nie tylko nasze dzieci i pracownicy, chętnie pomagali 

Rodzice oraz pracownicy interwencyjni przysłani przez Urząd Miejski, który wspierał nasze 

działania. Pomalowaliśmy stare urządzenia ogrodowe oraz zamontowaliśmy podarowany 

przez Pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień drewniany pomost łańcuchowy. 

Zakupiliśmy i ustawiliśmy dwa stoły piknikowe mogące pomieścić jedną grupę lub klasę na 

zajęciach edukacyjnych lub przeznaczone dla matek z dziećmi korzystających z naszego 

ogrodu. Stworzyliśmy w ten sposób miejsce bezpiecznej zabawy i rekreacji dla dzieci i ich 

rodzin z okolicznych bloków i domków jednorodzinnych. 

Opracowaliśmy całościowy pakiet materiałów informacyjnych, związanych z programem 

„Szkoły dla Ekorozwoju na Dolnym Śląsku – zadbajmy o wspólną przestrzeń”, który trafił do 

Urzędu Miejskiego oraz placówek oświatowych z naszej gminy. Pojedyncze materiały w 

formie ulotek były rozdawane rodzicom oraz mieszkańcom (wyłożyliśmy je w okolicznych 

sklepach). W trakcie realizacji projektu dwukrotnie występowaliśmy w telewizji kablowej 

MASTER z Głogowa, która przez ponad miesiąc codziennie emitowała nasze ogłoszenie o 

konkursie na „Plan zagospodarowania terenu zieleni przy domu lub balkonu” skierowany do 

mieszkańców naszej gminy (ogłoszenie o tym konkursie powiesiliśmy także w okolicznych 

sklepach). W lokalnej gazecie KRĄG ukazał się artykuł opisujący nasze działania, pisaliśmy 

także o tym w gazetce wydawanej przez nasze przedszkole. Prowadząc zajęcia dla nauczycieli 

w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli omawiałam zarówno program „Szkoły dla 

Ekorozwoju…” jak i nasz projekt „Tajemniczy ogród…” w spotkaniach wzięło udział łącznie 

59  nauczycieli z województwa lubuskiego.  

Pozyskanych sponsorów i współpracujące placówki oświatowe zamierzamy zaprosić do 

założenia Grupy Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, która mamy nadzieję pozwoli wspólnie 

podejmować kolejne działania nie tylko ekologiczno-przyrodnicze. Ogród wokół przedszkola 

będzie także bazą do działań dla dzieci w opracowywanym obecnie projekcie w ramach 

programu „Szansa dla Najmłodszych”.  

 

Partnerzy projektu: Urząd Miejski w Kożuchowie, Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki 

uzależnień, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” sp. z o.o. w Kożuchowie, 

Kożuchowski Ośrodek Kultury i Sportu „Zamek”, Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne 

„Civilitas” w Zielonej Górze, Centrum Edukacji Ekologicznej w Zielonej Górze, Lasy 

Państwowe – Nadleśnictwo Nowa Sól, Ante - holz Poland sp. z o.o. w Kożuchowie. 

 

Budżet projektu: 

Kwota dotacji FPŚ – 4.900,00zł 

Inne źródła finansowania – 12.361,28 

Całkowity koszt projektu – 17.261,28 

 

 


