OGRÓD DYDAKTYCZNY ZE ŚCIEŻKĄ
EDUKACYJNĄ
„Z PRZYRODĄ NA TY”
PRZY MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 6
W SIEDLCACH

WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD PRZEDSZKOLA
Przyroda

dla

dziecka

w

wieku

przedszkolnym

jest

najbardziej

dostępnym

i

niewyczerpanym źródłem przeżyć, wiedzy i działania. Wpływa na wielostronny rozwój ,
uczy poznawać świat. Pobyt w ogrodzie zapewnia dzieciom odpowiednią dawkę ruchu,
nieograniczony kontakt z naturą, możliwość zabawy i nauki poprzez samodzielne
odkrywanie. Przedszkolaki nieskrępowane ścianami nabierają odwagi, pewności siebie,

rozwijają kreatywność, współpracują z rówieśnikami. Dziecko ma tu okazję oglądać,
szukać, zbierać, porządkować, porównywać, mierzyć, liczyć, obserwować, badać i
eksperymentować. Uczestnictwo w zajęciach na terenie ogrodu daje dzieciom możliwość
odkrywania tajemnic przyrody na drodze obserwacji, doświadczeń i zabawy.

Samodzielne odkrywanie świata to największa radość dla dziecka!

Pragnąc

uprzyjemnić

i

czynnie

wykorzystać

pobyt

dzieci

w ogrodzie przedszkolnym, zrodził się pomysł stworzenia ogrodu
dydaktycznego przy naszej placówce.
Tak więc w marcu 2016 roku, w ramach programu Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

Pani dyrektor Dorota Skrzypek zainicjowała projekt utworzenia
Ogrodu Dydaktycznego ze ścieżką edukacyjną „Z PRZYRODĄ NA
TY”. To przedsięwzięcie udało nam się zrealizować i zakończyć 25
sierpnia 2016 roku pod czujnym okiem nowej dyrektor placówki –
Pani Doroty Jagiełło.

Nasz ogród to miejsce, które pozwala
dzieciom poznawać świat wszystkimi
zmysłami oraz promuje zdrowy styl życia.
Kształtuje u dzieci prawidłowe postawy
wobec środowiska. Łączy w sobie edukację
zdrowotną, sportową, przyrodniczą,

ekologiczną, językową, matematyczną i
plastyczną.
Z dumą możemy pochwalić się naszą
„Zieloną Pracownią”.

3, 2, 1… - START!
23 września 2016 roku przy Miejskim Przedszkolu Nr 6 w Siedlcach odbyło się
uroczyste otwarcie Ogrodu dydaktycznego ze ścieką edukacyjną „ Z przyrodą

na Ty”.
Poprzez codzienny pobyt w ogrodzie nasi wychowankowie mają zapewnione
niezwykłe lekcje w kontakcie z żywą przyrodą, jakiego nie zastąpi nawet najlepiej
wyposażona pracownia. Nasz ogród to „przyroda na wyciągnięcie ręki”, którą
wykorzystujemy

do

realizacji

i wychowawczych, podczas zajęć

podstawowych

celów

dydaktycznych

od najmłodszych lat. W tym miejscu

przedszkolaki poznają przyrodę za pomocą wszystkich zmysłów: dotyku, węchu,
wzroku, a nawet smaku.

Ogród dydaktyczny to miejsce, które umożliwia dzieciom bezpośrednie
obcowanie z przyrodą przez cały rok szkolny. Nasz ogród nie tylko stanowi
interesujący akcent estetyczny terenu, ale przede wszystkim to dodatkowa
„żywa pracownia”, w której poprzez zabawę, obserwację, własne

doświadczanie przyrody dzieci nieustannie rozwijają się i mają możliwość
spędzania większej ilości czasu na świeżym powietrzu.
Nasz ogród składa się z VII części - "przystanków dydaktycznych",
utworzonych

z

kolekcji

roślinnych,

uzupełnionych

elementami

edukacyjnymi. Rozmieszczone wzdłuż rabat interaktywne gry pozwolą

dzieciom w szybki sposób zdobyć i usystematyzować wiedzę na temat
przyrody.

PRZYSTANKI DYDAKTYCZNE
1. Poznajemy las
2. Ptasie osiedle

3. Ścieżka sensoryczna
4. Wrzosowisko

5. Zielona strefa młodego odkrywcy
6. Wyspa motyli i innych owadów

7. Ekozagadki

POZNAJEMY LAS
Na pierwszym przystanku - "Poznajemy las" możemy
zobaczyć krzewy, krzewinki i byliny, które spotkamy
w różnych lasach Polski. Roślinność imitująca ekosystem
lasów, swoim charakterystycznym wyglądem przyciąga

uwagę naszych milusińskich. Pozwala także utrwalić cechy
tych drzew oraz zmienność bądź trwałość ich wyglądu
podczas kolejnych pór roku (spadające liście, całoroczna
zieleń drzew iglastych). Strefa ta zwraca uwagę dzieci, że
drzewa mają istotne znaczenie dla przeżycia wielu
gatunków ptaków, owadów i roślin. Nasz „przedszkolny
las” jest również miejscem zamieszkania okolicznych
ptaków. Dzieci mogą tu nie tylko rozpoznawać i uczyć się
nazw krajowych gatunków chronionych, ale również

dotykać liście, wąchać kwiaty oraz smakować owoce
(jeżyny, maliny i poziomki).

PTASIE OSIEDLE


Na drugim przystanku przedszkolaki uczą się rozpoznawania
gatunków ptaków, żyjących w najbliższym sąsiedztwie
przedszkola. Jest to miejsce do postawienia i zawieszenia
karmników oraz budek lęgowych. Dzieci mogą tutaj opiekować się
ptakami przez cały rok, mogą obserwować przylatujące ptaki na

wiosnę oraz ptaki zimujące. Jest to „żywa” lekcja przyrody słuchanie śpiewu ptaków, rozpoznawanie gatunków, upierzenia,
sposoby dokarmiania ptaków zimą, obserwowanie ich zachowań.
Przedszkolaki mają szansę zostać młodymi ekspertami w doborze

gatunków roślin sprzyjających osiedlaniu się ptaków w ogrodzie,
właściwym dokarmianiu w okresie zimowym oraz poznawaniu
zwyczajów ptaków przez cały rok. Uzupełnieniem tego przystanku
jest tablica edukacyjna z opisami „Ptaki naszych lasów” oraz

„Leśne puzzle”.

ŚCIEŻKA SENSORYCZNA


Trzeci

przystanek

ogrodu

to

„Ścieżka

sensoryczna”, która nie tylko zapewnia dzieciom
zabawę, ale i dba o prawidłowy rozwój motoryki,
równowagi oraz koordynacji ruchowej. Ścieżka

wykonana z naturalnych tworzyw- mech, kora,
piasek, kamienie, szyszki zachęca najmłodszych
do obserwacji, poznawania i dotykania, poprzez
swój kolor, kształt, fakturę i zapach. Materiał
przyrodniczy

pobudza

także

wrażenia

i wyobraźnię dotykową dzieci. Dodatkowym
bodźcem jest roślinność wokół ścieżki, która
stwarza naturalną aromaterapię.

WRZOSOWISKO
Czwarty przystanek„Wrzosowisko”

to strefa roślin krajowych,
kwasolubnych. Na rabatce roślin
wrzosowatych dzieci mogą

obserwować: wrzosy, wrzośce,
azalie, borówki. Przystanek ten
wzbogacono o domki dla owadów.

ZIELONA STREFA MŁODEGO ODKRYWCY
Piąty przystanek

to rabata składająca się

z ziół oraz roślin użytecznych. Przy roślinach
ustawione są skrzynki do obserwowania oraz
monitorowania rozwoju roślin, wypełnione

różnego rodzaju podłożami. Do obsadzenia
skrzynek użyto roślin i ziół pachnących,
a same skrzynki stanowią grządki dla dzieci.
Dzieci co roku wysiewają w nie nasiona, np.
grochu, fasoli czy słonecznika i obserwują
wzrost roślin. Przy rabacie umieszczona jest
tablica

edukacyjna

dotyczącymi

ziół

z

oraz

Światowid - „Zioła polne".

informacjami
gra

edukacyjna

WYSPA MOTYLI I INNYCH OWADÓW
Szósty przystanek to rabata
z różnymi odmianami bylin i traw,
będącymi gatunkami łąkowymi,

krajowymi, wabiącymi motyle.
Miejsce, to pokazuje dzieciom
magię łąk, kolorów i zapachu

roślin. Uzupełnieniem przystanku
„Wyspa motyli i innych owadów”
są domki dla owadów oraz gra

edukacyjna, interaktywna
"Owady pożyteczne".

EKOZAGADKI
Siódmy i ostatni przystanek to
„Ekozagadki”.

To strefa, w której dzieci umieszczają
swoje prace wykonane z pozyskanych
wtórnie materiałów, grają w gry

edukacyjne i interaktywne - "Rozkład
śmieci w czasie", mogą obejrzeć
tablicę interaktywną "Labirynty

natury". Kącik jest inspiracją do nauki
ekologii.

PODSUMOWUJĄC
Bez wątpienia ogromnym atutem naszego przedszkola jest piękny,
malowniczy ogród dydaktyczny ze ścieżką edukacyjną.

Przebywanie w ogrodzie dydaktycznym pozwala propagować
zdrowy styl życia, rozwijać aktywność ruchową, uwrażliwiać na
zapachy

i

kolory,

zainteresować

najbliższym

otoczeniem,

uwrażliwić na jego piękno. Ufam, że zaprocentuje to w przyszłości i
nasi wychowankowie staną się świadomymi przyjaciółmi przyrody.
Wiedza o roli przyrody i szacunek do natury to najlepszy kapitał,
który możemy przekazać już od najmłodszych lat.

DZIĘKUJĘ
Opracowała: Sylwia Klewek

