
Projekt: 
Tajemniczy ogród – miejsce 

wspólnej nauki i zabawy. 

Program: Szkoły dla Ekorozwoju na Dolnym 
Śląsku. Zadbajmy o wspólną przestrzeń. 

 
Autor: Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kożuchowie 



Parę słów o naszej 
placówce… 

 Przedszkole Miejskie 
Nr 1 w Kożuchowie. 

 5 oddziałów (2-6 lat) 
 125 dzieci 
 21 pracowników 
 0,58 ha powierzchni 

ogrodu 
 kompetentna kadra 
 życzliwi Rodzice 
 



Realizatorzy  - pracownicy 
Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kożuchowie 



Cele projektu: 

  Wzbudzenie wśród dzieci i ich rodzin potrzeby ochrony 
naturalnego środowiska przyrodniczego. 

 
  Przybliżenie nazw i znajomości  roślin, sposobów ich 

rozróżniania i klasyfikowania  
 

  Umożliwienie dzieciom prowadzenia hodowli prostych 
warzyw i kwiatów, obserwowanie  zmian zachodzących w 

trakcie wzrostu rośliny,  sposobów ich pielęgnowania, 
uprawiania. 

 
 Stworzenie miejsca bezpiecznej i swobodnej zabawy w 

otoczeniu zieleni dzieciom z przedszkola, szkoły oraz 
mieszkańcom z ich dziećmi z osiedla mieszkaniowego. 



Pierwsze prace 
zaczęliśmy już w lipcu… 

 
Dzięki Pełnomocnikowi Burmistrza ds. profilaktyki 

uzależnień otrzymaliśmy drewniany pomost 
łańcuchowy, który jest ulubionym miejscem zabawy 

dla dzieci w różnym wieku. 



Założyliśmy ogród warzywny 
i ogródek zielny… 

 
Dzieci samodzielnie mogą hodować warzywa i zioła. 
Wykorzystamy je z pewnością w przedszkolnej kuchni. 

Kwiaty, które posadzimy ozdobią nasze sale. 



Nie mieliśmy w przedszkolu 
miejsca na odpady z ogrodu… 

 
 

…wybudowaliśmy więc z kamienia polnego 
podarowanego przez Rodziców kompostownik… 



Bardzo lubimy wesołe 
zabawy przy ognisku… 

 
 

… a ponieważ zostało trochę kamienia polnego i 
cementu, który podarowali Rodzice wybudowaliśmy 

ognisko. Nie raz już w nim płonął ogień. 



Nadeszła jesień i mogliśmy 
wyruszyć do ogrodu… 

 
 
 

5 października przy pomocy pracowników przedszkola, 
rodziców, dziadków i pracowników interwencyjnych 
jakich dał nam Urząd Miejski zaczęliśmy zmieniać  

nasz ogród. 



… wszyscy pracowali bardzo 
wytrwale, nawet dzieci… 



…efekty były widoczne  
od razu. 



Przez plac zabaw biegła 
wydeptana ścieżka… 

 
 

…położyliśmy więc 34 mb chodnika, podarowanego 
przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” 



Prowadziliśmy równocześnie 
działania edukacyjne… 

Ogłosiliśmy konkursy: 
 Piosenki przyrodniczej „Chabry , bratki i stokrotki”  
 Wiedzy przyrodniczej „Znam rośliny w moim 

najbliższym środowisku przyrodniczym” 
 „Na najładniejszy kącik przyrodniczy” 

 „Na najciekawszy plan zagospodarowania terenu 
zieleni przy domu (lub balkonu)” 

Ogłosiliśmy zasady zdobywania indywidualnych i 
grupowych sprawności „Młody Przyrodnik” 



21 października w 
Kożuchowskim Zamku… 

 
 

…odbył się konkurs piosenki. Wystąpiło 70 wykonawców, 
którzy zaprezentowali 21 utworów wokalnych 

indywidualnie lub zespołowo. 



Kolejne spotkanie w 
Zamku 26 października … 

 
 

…tym razem odbył się konkurs wiedzy przyrodniczej w 
którym zmagało się 6 drużyn z przedszkoli i szkół 

podstawowych. 



 
… tego samego dnia rozstrzygnięty został 
konkurs na najładniejszy kącik 
przyrodniczy i plan zagospodarowania 
terenu zieleni przy domu. 



W Kożuchowie stało się o nas głośno w 
mediach, mówiła o nas telewizja MASER i 

pisała lokalna gazeta KRĄG 



Na koniec parę liczb… 

 6 placówek oświatowych było zaangażowanych w realizację 
projektu (Kożuchów, Mirocin Dolny, Broniszów, Stypułów) 

 19 nauczycieli go współrealizowało 
 289 dzieci i uczniów brało w nim udział bezpośrednio lub 

pośrednio  
 całkowity koszt projektu 17.261,28zł 
 otrzymana kwota dotacji 4.900,00zł 

 otrzymane dofinansowanie z Urzędu Miejskiego w Kożuchowie 
1.000,00zł 

 wsparcie rzeczowe od partnerów – sponsorów  (drewniane 
urządzenie ogrodowe, ziemia, kamienie, rośliny, cement, farby…) 



 
Nasi partnerzy… 
 
 Patron honorowy: Burmistrz Kożuchowa 
 Urząd Miejski w Kożuchowie 
 Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień 
 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” 
 Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kożuchowie 
 Szkoła Podstawowa Nr 2 w w Kożuchowie 
 Szkoła Podstawowa w Mirocinie Górnym 
 Szkoła Podstawowa w Broniszowie 
 Szkoła Podstawowa w Stypułowie 
 Kożuchowski Ośrodek Kultury i Sportu „Zamek” 
 Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas”  
     w Zielonej Górze 
 Centrum Edukacji Ekologicznej w Zielonej Górze 
 Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Nowa Sól 

 



Pragniemy podziękować … 

 
 naszym Rodzicom i Partnerom za 

aktywny udział w współrealizacji projektu  
 naszym sponsorom za ofiarowane 

materiały i środki finansowe 
 

 
 



Dziękuję za uwagę. 
 

Prezentację opracowała: 
 Ewa Bembnowicz 

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kożuchowie 
kontakt: e.bembnowicz@op.pl 
przedszkolemiejskienr1@op.pl 

      tel. 068 355 24 58 

mailto:e.bembnowicz@op.pl
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