
 

Szkolenia warsztatowe „ABC Rolnictwa - zajęcia dla dzieci z zakresu podstaw 

rolnictwa, ekologii i ochrony przyrody” 

Wiosna to czas kiedy Barzkowicki Ośrodek Edukacji Ekologicznej działający przy 

Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zaprasza 

przedszkolaki oraz uczniów z pobliskich szkół podstawowych na „zielone lekcje” czyli ciekawe 

zajęcia w otoczeniu przyrody. Od ubiegłego roku zajęcia odbywają się w dwóch turach, wiosną 

i jesienią. Tegoroczna edycja szkoleń dla najmłodszych zakończyła się w wrześniu.  

Zeszyty ćwiczeń stosowane podczas warsztatów, prowadzonych w ramach realizacji 

zadania „Moja przyjaźń z przyrodą”, uzyskały pozytywną opinię Zachodniopomorskiego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie. Tematyka ujęta w zeszytach wpisuje się                    

w podstawę programową edukacji wczesnoszkolnej oraz przedmiotów przyrodniczych oraz 

stanowi jej poszerzenie. Realizacja warsztatów „ABC Rolnictwa” przyczynia się zatem                        

do poznania bioróżnorodności i ochrony rolniczych ekosystemów, a także wzbogaca warsztat 

metodyczny nauczycieli przyrodników i edukatorów. 

 W ramach programu edukacyjnego „ABC Rolnictwa” współfinansowanego przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie uczniowie 

zapoznali się z głównymi zagadnieniami dotyczącymi wsi i rolnictwa, pracami na roli 

wyznaczonymi przez pory roku, wzajemnymi relacjami i oddziaływaniami rolnictwa                                   

na środowisko naturalne i wpływem człowieka na ochronę środowiska. W ramach zajęć 

uczestnicy otrzymali materiały dydaktyczne w formie zeszytów ćwiczeń „ABC Rolnictwa”, 

odwiedzili gospodarstwo rolne, oglądali rośliny w Ogrodzie Biosurowcowym oraz zwiedzili 

oczyszczalnię ścieków „ Ogrody Odnowy”. W tym miejscu uczniowie mogli zobaczyć jak 

zastosowana tam technologia wpływa na środowisko naturalne oraz jakie zachodzą procesy 

biologiczne. W ogrodzie dydaktycznym dzieci dowiedziały się jakie obowiązują zasady przy 

uprawie roślin, zapoznały się również z zabiegami pielęgnacyjnymi, jakie rolnik  musi 

wykonywać podczas całego roku, aby otrzymać plon oraz nauczyły się obserwacji żywych 

organizmów. Największych i niezapomnianych wrażeń dostarczyła dzieciom wizyta                                

w gospodarstwie rolnym oraz pokonanie labiryntu w kukurydzy                            

Podczas tegorocznej realizacji programu, w trakcie 6 jednodniowych warsztatów                            

w edycji wiosennej i jesiennej, udział wzięło ponad 250 dzieci. Podążając szlakiem naszych 



obiektów dydaktycznych dzieci poznały podstawy rolnictwa, ekologii i ochrony środowiska. 

Dowiedziały się, że za stan i estetykę  najbliższego otoczenia odpowiada każdy z nas. 

Serdecznie zapraszamy na warsztaty w przyszłym roku! 

 

                                  

Fot.1. Szkolenia warsztatowe „ABC Rolnictwa”- zajęcia „Od ziarna do chleba” 



 

Fot.2. Szkolenia warsztatowe „ABC Rolnictwa”- ścieżka edukacyjna „W przyjaźni z pszczołami” 



                    

Fot.3. Szkolenia warsztatowe „ABC Rolnictwa”- ścieżka edukacyjna „W przyjaźni z pszczołami” 

 

                        

 

Fot.4. Szkolenia warsztatowe „ABC Rolnictwa”- oczyszczalnia ścieków „Ogrody Odnowy” 



                                      

Fot.5. Szkolenia warsztatowe „ABC Rolnictwa”- oczyszczalnia ścieków „Ogrody Odnowy” 

 

                                     

Fot.6. Szkolenia warsztatowe „ABC Rolnictwa”- oczyszczalnia ścieków „Ogrody Odnowy” 

 



                                       

Fot.7. Szkolenia warsztatowe „ABC Rolnictwa”- oczyszczalnia ścieków „Ogrody Odnowy” 

 

                                           

Fot.8. Szkolenia warsztatowe „ABC Rolnictwa”- Biosurowcowy Ogród Dydaktyczny 

 

 



                                          

Fot.9. Szkolenia warsztatowe „ABC Rolnictwa”- Biosurowcowy Ogród Dydaktyczny 

 

                                              

Fot.10. Szkolenia warsztatowe „ABC Rolnictwa”- Biosurowcowy Ogród Dydaktyczny 



                                                          
Fot.11. Szkolenia warsztatowe „ABC Rolnictwa”- Biosurowcowy Ogród Dydaktyczny 

 



  

Fot.12. Szkolenia warsztatowe „ABC Rolnictwa”- wyjazd do gospodarstwa rolnego  

 

 

                                     
Fot.13. Szkolenia warsztatowe „ABC Rolnictwa”- wyjazd do gospodarstwa rolnego  

 



 

 

Fot.14. Szkolenia warsztatowe „ABC Rolnictwa”- wyjazd do gospodarstwa rolnego  

 


