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  Cele: 
 

 Wzbudzenie motywacji do podejmowania działań 
zmierzających do ochrony czystości i zasobów wody w 
środowisku naturalnym. 

 

 Wyrobienie u pracowników, dzieci i rodziców prawidłowych 
nawyków związanych z  oszczędzaniem  wody. 

 

 Zmniejszenie zużycia wody w Przedszkolu. 

 



 

Planowane działania 

 na terenie gminy: 

 
 

 przygotowanie ulotek informacyjno-edukacyjnych na temat 
ochrony czystości i zasobów wód naturalnych – dla dzieci i 
rodziców, 

 przygotowanie materiałów metodycznych związanych z 
realizacją treści edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska 
wodnego na zajęciach z dziećmi w przedszkolu i uczniami w 
szkole – dla nauczycieli, 

 monitorowanie zużycia wody wśród 50 rodzin w Gminie 
Kożuchów 

 pokaz oczyszczania glinianek – dla mieszkańców Kożuchowa 

 organizacja szkolenia „Woda źródłem życia” – dla nauczycieli 

 organizacja konkursów: 5 gminnych i 1 ogólnokrajowego 

 



 

 

Planowane działania 

  na terenie przedszkola : 

 
 realizacja treści edukacyjnych związanych z ochroną środowiska wód 

naturalnych z dziećmi i rodzicami, 

 opracowanie map i posterów związanych z środowiskiem wodnym: 

rośliny, zwierzęta, sporty, zawody, obieg wody w przyrodzie, stany 

skupienia wody, droga wody od źródła do domu, zasoby wodne Gminy 

Kożuchów,  

 wycieczka do Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze Skansen w 

Ochli – poznanie starych sposobów czerpania wody, 

 wycieczka do Stacji Wodociągów – poznanie sposobów uzdatniania 

wody, 

 spotkanie z członkami Koła Wędkarskiego, 

 wydawanie wkładki do gazetki przedszkolnej „Kropelka”, 

 organizacja 2 konkursów przedszkolnych, 

 organizacja festynu rodzinnego. 

 



W ramach projektu … 

    W wakacje 

przeprowadziliśmy 

modernizację jednej z 

łazienek wymieniając 

wszystkie urządzenia 

sanitarne na nowe 

oszczędzające wodę 

(urządzenia zakupiliśmy 

ze środków projektu 

    „W Krainie Wodnika 

Szuwarka”). 



Sale wyposażyliśmy w butle z wodą 

mineralną do picia 



Pojechaliśmy na wycieczkę… 

     

    16 października 

odwiedziliśmy Muzeum 

Etnograficzne w Zielonej 

Górze Skansen w Ochli, 

gdzie poznaliśmy dawne 

sposoby czerpania i 

noszenia wody. 

 



Wycieczka była bardzo udana, towarzyszyła nam piękna 

pogoda, z zainteresowaniem oglądaliśmy stare chaty i 

ich wyposażenie… 



    Na drugą wycieczkę udaliśmy się   

           spacerkiem… 

 

 …odwiedziliśmy bowiem 

Zakłady Wodociągów  

 w Kożuchowie … 

 a dokładniej Stację 

uzdatniania wody 

pitnej… 



     Opracowaliśmy i rozpowszechniliśmy 

materiały informacyjno-edukacyjne  

 

 

dla dzieci, nauczycieli 

i rodziców w partnerskich 

placówkach oświatowych 

…   ale także wśród 

uczestników kursów i 

szkoleń dla nauczycieli 

spoza naszej gminy 



Przygotowaliśmy także potrzebne do 

działań edukacyjnych mapy i postery… 

  
 

 

- Obieg wody w przyrodzie 

- Drogę wody od źródła do domu 



       … rośliny i zwierzęta  

               żyjące w środowisku wodnym … 



… zawody i sporty związane z wodą. 



Przeprowadziliśmy konkursy, które miały 

różny zasięg terytorialny… 

 

przedszkolny  

na maskotkę – postać 

naszego projektu  

czyli .. 

 jak wygląda  

Wodnik Szuwarek … 



  …niekiedy prace napływały  

                        z terenu całego kraju. 

 

 

ogólnopolski 

na wiersz  

o tematyce wody 

„Nie marnuj wody to 

cenny skarb 

    

   Wpłynęło 61 prac  

z 23 placówek m.in.  

z Białegostoku, Lublińca, 
Będzina, Grębocic, 
Szczecina, Lędzin, 

Jadamwoli, Roszkowa, 
Zielonej Góry, Krakowa, 

Poznania … 



Najciekawsza praca konkursowa … 

Staruszek Świat i Pani Woda, 

On bardzo stary i ona nie młoda. 

Przysiadła raz Woda na Świata ramieniu, 

I tak mu się żali, ku jego zdumieniu: 

 

Źle jest ze mną mój przyjacielu, 

Ja jestem jedna, a ludzi wielu. 

Tak bardzo się cieszę, że mogę im służyć 

Człowiek tak wiele musi mnie zużyć. 

 

Po to by mógł normalnie żyć,  

Musi mnie pić, musi się mną myć. 

Lecz czy ktoś z ludzi pomyślał czasem, 

Że musi mną się dzielić z ptactwem  

                                                   i z lasem?! 

Z rybami morskimi, ze zwierzętami? 

Ludzie na świecie nie żyją sami! 

A mój stan zdrowia wciąż się pogarsza, 

Nikt nie myśli o tym że jestem wciąż starsza. 

 

Ale to przecież nie ryby czy ptaki, 

Zanieczyszczają morza i rzeki. 

Staruszek Świat pokiwał głową: 

W ten sposób ludzie sami sobie szkodzą. 

 

Wrzucając do wody odpady i śmieci, 

Nie uczą szanować wody swoje dzieci. 

A woda do picia i mycia niezdatna, 

Będzie zupełnie nieprzydatna. 

 

Pomachał palcem Świat na przestrogę: 

Wszystko w rękach ludzi , ja pomóc nie mogę. 

 

Kacper lat 6 



Najwięcej jednak, było konkursów o 

zasięgu gminnym.. 

 na scenariusz 
metodyczny dla 
nauczycieli 

 na grę planszową dla 
dzieci „Podaj wodzie 
pomocna dłoń” 

 na plan 
zagospodarowania 
oczka wodnego dla 
mieszkańców 



        …duża liczba uczestników  

                  pojawiła się dopiero w … 

    Konkursie na plakat  

                    „Czysta woda źródłem życia” ….. 

    



… oraz w konkursie piosenki  

„Gdzie strumyk płynie z wolna…”, 



Wielką atrakcją były dla nas 

odwiedziny nurków … 

 

 …przyjechali do nas z 

Powiatowej Stacji 

Ratownictwa Wodnego 

w Nowej Soli i 

przygotowali pokaz 

oczyszczania 

glinianek… 



oraz wędkarzy,  

którzy zaprezentowali swój sprzęt… 



 

Projekt: 
 „W Krainie Wodnika Szuwarka” 

 

Realizowany był w ramach programu: 
„Szkoły dla Ekorozwoju na Dolnym Śląsku. 

Zadbajmy o  

wspólną przestrzeń” 



Podczas realizacji projektu 

dużo pracowaliśmy ale i 

dobrze się  bawiliśmy…. 

Dziękuję za uwagę. 

 
 Ewa Bembnowicz 

przedszkolenr1@op.pl 


