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• Zagroda edukacyjna to propozycja poznania i doświadczenia pracy 

rolnika w bezpośrednim kontakcie z codziennym rytmem 

gospodarstwa.  

 

• Dzięki ofertom edukacyjnym gospodarstw rolnych dzieci mają 

możliwość poznania „wsi od podszewki”. 

 

• Zagrody proponują zindywidualizowane programy edukacyjne 

wynikające z profilu gospodarstwa oraz pasji gospodarzy. 



CZYM JEST ZAGRODA EDUKACYJNA ? 

Obiekt powinien posiadać zwierzęta gospodarskie lub uprawy rolnicze 

przeznaczone do prezentacji dla grup dzieci i młodzieży przyjmowanych 

w ramach programów szkolnych lub udostępniane jako atrakcja 

turystyczna dla rodzin z dziećmi i dorosłych podróżujących indywidualnie. 

Warunkami sprzyjającymi do prowadzenia 

działalności edukacyjnej w gospodarstwie są: 

 

• położenie gospodarstwa, 

• budynki gospodarcze,  

• sprzęty rolnicze i gospodarstwa domowego,  

• obecność zwierząt hodowlanych, uprawy. 



CZYM JEST ZAGRODA EDUKACYJNA ? 

Zaplecze edukacyjne gospodarstwa stanowią wszelkie budynki gospodarcze 

(stodoły, obory, stajnie, szopy, spichlerze, magazyny, itp.), budynki służące 

przetwórstwu (młyny, serowarnie, dojrzewalnie, „domowe piekarnie”, pracownie 

pszczelarskie, itp.) oraz rzemiosłu.  



ZAGRODA EDUKACYJNA – zasady funkcjonowania 

Zgodnie z koncepcją zatwierdzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi w listopadzie 2011 roku „Zagroda edukacyjna” to obiekt: 

 

1. zlokalizowany na obszarach wiejskich, 

 

2. prowadzony przez mieszkańca wsi, 

 

3. przyjmujący dzieci i młodzież w ramach programów szkolnych i 

aktywności pozaszkolnej, 

 

4. posiadający i prezentujący zwierzęta gospodarskie albo uprawy 

rolnicze, 



5. realizujący przynajmniej dwa cele edukacyjne: 

 

• edukacja w zakresie produkcji roślinnej,  

 

• edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej, 

 

• edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych, 

 

• edukacja w zakresie świadomości  ekologicznej i konsumenckiej, 

     

• edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi,  tradycyjnych 

zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej. 

ZAGRODA EDUKACYJNA – zasady funkcjonowania  



1. CEL EDUKACYJNY  

 

• edukacja w zakresie produkcji roślinnej 

 

Programy w tym zakresie pomagają odkryć, poczuć, doświadczyć różnorodność 

biologiczną świata roślin, poznać tradycyjne i nowoczesne metody uprawy, cykle 

życia, zależności między systemami rolniczymi i ekosystemami naturalnymi. 

 

 



2. CEL EDUKACYJNY 

 

• edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej 

 

obejmuje poznanie życia zwierząt, zwiedzanie pomieszczeń inwentarskich, 

poznanie urządzeń i narzędzi, systemów hodowli, użytkowania i funkcji życiowych 

zwierząt w zakresie dostosowanym do wieku dzieci. 

 

 
Obcowanie ze zwierzętami uczy 

wrażliwości i bezinteresowności oraz 

wdraża do obowiązków i pobudza 

potrzeby poznawcze. 



3. CEL EDUKACYJNY 
 

• edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych 

 

obejmuje zajęcia w formie pokazów i warsztatów mlecznych, mięsnych, 

zbożowych a sezonowo owoców i warzyw pokazujących drogę od wytworzenia i 

zebrania surowca do końcowego smakołyku lub przedmiotu użytkowego, ucząc 

nie tylko metod przetwarzania ale także szacunku do pracy rolnika, producenta. 

 



4. CEL EDUKACYJNY 

 

• edukacja w zakresie świadomości  ekologicznej i konsumenckiej 

 

uświadamia pochodzenie i wartość odżywczą produktów z gospodarstwa, uczy 

odróżniania produktów naturalnych od wysokoprzetworzonych przemysłowych 

i kształtuje nawyki konsumenckie.  

 

 

 

Ma wpływ na decyzje podejmowane przez  

dzieci w przyszłości, w zakresie rodzaju i miejsc 

zaopatrywania się w żywność oraz jakości  

wybieranych surowców. 



5. CEL EDUKACYJNY 

• edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi,  tradycyjnych 

zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej 

 

bazuje na bogactwie kultury materialnej i duchowej wsi do realizacji atrakcyjnych 

zajęć praktycznych – plastycznych, artystycznych, kulinarnych i rozrywkowych. 



ZAGRODY EDUKACYJNE 

Edukacja w gospodarstwie edukacyjnym powinna: 

• odbywać się w swobodnej, naturalnej przestrzeni, 

• zapewniać bezpośredni kontakt z rzeczywistością codziennego życia  

w gospodarstwie, 

• być kształcącą zabawą umożliwiającą różnorodność wrażeń i 

doświadczeń uczniów oraz samodzielne działanie, 

• oddziaływać na wszystkie zmysły, 

• integrować wiedzę z różnych dziedzin, 

• uwzględniać indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne 

uczniów, 

• mieć zaplanowany przebieg, 

• być dostosowana do liczebności, wieku i doświadczenia uczestników.  
 

Istotne jest serdeczne i cierpliwe podejście gospodarza 
 do dociekliwości poznawczej dzieci.  



FORMY EDUKACJI W ZAGRODACH 

 

Warsztaty 

•    ceramiczne, 

•    zielarskie, 

•  wypieku chleba, mielenia ziarna, 

•  wyrobu masła, 

•  wyrobu sera, 

•  wypieku ciasteczek, 

•  przetwarzania owoców, warzyw, 

•  przetwarzania wełny owczej, 

•  literackie, 

•  przyrodnicze, 

•  rękodzielnicze. 



FORMY EDUKACJI W ZAGRODACH 

Pogadanki nt.: 

 

•  tradycji ludowych, 

•    walorów zdrowotnych orkiszu, 

•    historii, 

•  przyrody, 

•  produkcji serów, 

•  rolnictwa i zajęć gospodarskich, 

•  hodowli zwierząt, 

•  wędkarstwa. 

Inne formy edukacji: 

 

• kursy,  

• pokazy,  

• ścieżki edukacyjne, 

zdrowotne  

i przyrodnicze, 

• zielone szkoły. 



WARUNKI TECHNICZNE 

Minimalne obligatoryjne warunki techniczne dla Zagród Edukacyjnych to: 

• posiadanie zadaszonego miejsca do prowadzenia zajęć, 

• udostępnienie toalet dla uczestników zajęć. 



WYMOGI PRAWA 

Zagroda Edukacyjna zobligowana jest do spełnienia 

wymaganych prawem przepisów bezpieczeństwa. 

• Kluczową sprawą jest dopełnienie wszystkich warunków wynikających z prawa 

budowlanego oraz przepisów przeciwpożarowych. 

 

• Infrastruktura techniczna gospodarstwa, urządzenia gospodarcze, maszyny 

rolnicze muszą być właściwie zabezpieczone, a ich dostępność dla gości może 

odbywać się pod ściśle określonymi warunkami. 

 

• Kontakt ze zwierzętami powinien odbywać się pod nadzorem.  

    Dotyczy to szczególnie dużych zwierząt. 

 

• W miejscu ogólnodostępnym w obiekcie należy umieścić  

     apteczkę pierwszej pomocy i systematycznie uzupełniać  

     jej zawartość. 



POMOCE DYDAKTYCZNE 

Ważne jest posiadanie odpowiednich pomocy i środków dydaktycznych 

oraz organizacja przestrzeni otwartej (bezpieczeństwo, oznakowanie, 

tablice informacyjne, ścieżki dydaktyczne…) 



POMOCE DYDAKTYCZNE 



POMOCE DYDAKTYCZNE 



POMOCE DYDAKTYCZNE 



POMOCE DYDAKTYCZNE 



ZAGRODY EDUKACYJNE 

Elementy wyposażenia pomieszczeń  

służących edukacji dzieci i młodzieży 

 powinny być: 

 

• bezpieczne, 

• stabilne, 

• odporne na uszkodzenia mechaniczne, 

• barwne i atrakcyjne, przyciągające uwagę, 

• łatwe do czyszczenia i dezynfekcji, 

• łatwe do naprawy. 

 



 

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

- Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie 

(koordynator) 

 

- 16 Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego 

 

Idea utworzenia sieci 



 

- Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych jest prowadzona przez 

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie i służy 

upowszechnieniu idei edukacji w gospodarstwie rolnym oraz 

promocji działalności gospodarstw edukacyjnych. 

Idea utworzenia sieci 



CELE DZIAŁANIA SIECI 

1. Podniesienie prestiżu zawodu rolnika, 

 

2.  Upowszechnienie  wiedzy na temat pochodzenia żywności, 

 

3.  Różnicowanie pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich, 

 

4.  Zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi.  



ZASADY PRZYNALEŻNOŚCI DO SIECI 

• Do uczestnictwa w sieci może przystąpić każdy obiekt spełniający 

warunki definicji "Zagrody edukacyjnej". 

 

• Udział w sieci jest dobrowolny i bezpłatny. 

 

• Przystąpienie do sieci odbywa się na podstawie kwestionariusza 

zgłoszenia i rekomendacji uprawnionego doradcy ODR. 

 

• Uczestnicy sieci otrzymują promocję ofert w ogólnopolskim systemie 

internetowym oraz wsparcie doradcze i szkoleniowe, a także 

możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń. 

 

• Uczestnicy sieci otrzymują prawo do identyfikowania 

     obiektu logo zagrody edukacyjnej.  



ZASADY PRZYNALEŻNOŚCI DO SIECI 

 

Tworzenie oferty edukacyjnej w gospodarstwie odbywa się poprzez 

przygotowanie programu i zaprezentowanie jego etapów podczas 

warsztatów, pokazów, szkoleń, pogadanek, ścieżek przyrodniczych 

czy zielonych szkół. W ramach takich zajęć mogą odbywać się np. 

pokazy przetwarzania zboża, warsztaty wyrobu filcu z wełny owczej czy 

lekcje przyrody na łonie natury.  



Funkcjonowanie Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych 
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Idea zagrody edukacyjnej 

została bardzo dobrze przyjęta 

w środowisku rolniczym, a 

Ogólnopolska Sieć Zagród 

Edukacyjnych od początku 

dynamicznie się rozwija przy 

stałej tendencji wzrostowej.  

 

Ilość zagród skupionych w 

Ogólnopolskiej Sieci Zagród 

Edukacyjnych w czerwcu 2016 

roku - 217 obiektów. 
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Baza zagród edukacyjnych na Dolnym Śląsku: 

- jeleniogórski (4) 

 

- kłodzki (3) 

- złotoryjski (3) 

 

- milicki (2) 

- ząbkowicki (2) 

- wołowski (2) 

 

- bolesławiecki (1) 

- dzierżoniowski (1) 

- głogowski (1) 

- jaworski (1) 

- lubiński (1) 

- lwówecki (1) 

- oławski (1) 

- świdnicki (1) 

- trzebnicki (1) 

- wałbrzyski (1) 

-wrocławski (1)  

   

  

Powiaty: 



Baza zagród edukacyjnych na Dolnym Śląsku: 

1 - "KOWALOWE SKAŁY" 
2 - ŚCIEŻKA PSZCZELARSKA 
3 - EKO-PASIEKA 
4 - ZAGRODA CHŁOPSKA - SKANSEN PEŁEN  

     ZIÓŁ dr Eugeniusza Babicza 
5 - "Dom Chleba" Gospodarstwo Ekologiczne "Serce" 
6 - Agroturystyka Studzienno & Zagroda Rekreacyjna 
7 - ,,Galeria pod aniołem" 
8 - ,,Pod Srebrną Górą" 
9 - Szlak Ginących Zawodów 
10 - Agroturystyka Marianówek 
11 - Dom na Wzgórzu 
12 - Ranczo Nasza Szkapa 
13 - "Fotel Karkonosza" 
14 - Pasieka EKO Smereka 
15 - Ziołowa Zagroda Edukacyjna  
16 - Agroturystyczne Gospodarstwo Winiarskie    

       "AGAT" z Ekomuzeum Przyrodniczo –  

        Etnograficznym 
17 - Zacisze trzech Gór 
18 - Gospodarstwo "Rogata Owca" 
19 - Winnica Świdnicka 
20 - TWÓRCZA STODOŁA 

21 - "RADONIÓWKA" 

22 - SZKOŁA W OGRODZIE 

23 - Gospodarstwo Ekologiczne "Kozia Łąka" 

24 - KRUCZYNA 

25 - Muzeum Skansen Rolny 

26 - Bochenkowa Zagroda 

27. – W Szachulcowej Zagrodzie 

  



Zagrody edukacyjne na Dolnym Śląsku 

warsztaty wyrobu filcu z wełny owczej, 

możliwość kontaktu ze zwierzętami 

 

• „Kowalowe Skały” 

  Wrzeszczyn (powiat jeleniogórski) 

 

 

Oferta edukacyjna obiektu: 



Zagrody edukacyjne na Dolnym Śląsku 

popularyzacja pszczelarstwa i produktów pszczelich, 

historia pszczelarstwa, życie pszczół, 

pokazy pozyskiwania miodu, degustacje 

• ŚCIEŻKA PSZCZELARSKA 

  Godzięcin (powiat wołowski) 

• EKO-PASIEKA 

  Kuźnica Czeszycka (powiat milicki) 

• Pasieka EKO Smereka 

  Jelcz Laskowice (powiat oławski) 

Oferta edukacyjna obiektów: 



Zagrody edukacyjne na Dolnym Śląsku 

warsztaty dotyczące orkiszu 

(zastosowanie, uprawa, prezentacja 

produktów)  

pieczenie wyrobów z orkiszu 

• ”Dom Chleba” 

  Gospodarstwo Ekologiczne ”Serce” 

  Radzimowice (powiat jaworski) 

• Dom na Wzgórzu 

  Gajów (powiat kłodzki) 

 

Zielone szkoły, warsztaty tematyczne: 

- Od ziarenka do bochenka 

- Zimowe obrazy 

- Polska Wielkanoc 

- W świecie aniołów i pierników 



Zagrody edukacyjne na Dolnym Śląsku 

• ZAGRODA CHŁOPSKA - SKANSEN PEŁEN   

  ZIÓŁ dr Eugeniusza Babicza 

  Ruszowice (powiat głogowski) 

Oferta edukacyjna obiektów: 

 

edukacja w zakresie produkcji roślinnej- uprawa roślin 

zielarskich, 

warsztaty zielarsko-ekologiczne z uwzględnieniem 

biologii ziół krajowych i zagranicznych 

• Ziołowa Zagroda Edukacyjna 

  Rzeszówek (powiat złotoryjski) 

 

warsztaty przyrodnicze - rozpoznawanie ziół, 

zajęcia z zakresu zielarstwa; 

pokazy wytwarzania olejków zapachowych, 

warsztaty: wytwarzania wód toaletowych,   

soli kąpielowych, perfum, mydeł, kremów, maści, 

past do zębów, kadzideł. 



Zagrody edukacyjne na Dolnym Śląsku 

Edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej 

Poznawanie życia zwierząt 

• Agroturystyka Studzienno 

  Studzienno (powiat kłodzki) 

 

Charakterystyka zwierząt koniowatych, 

pielęgnacja, żywienie zwierząt, nauka 

dojenia i karmienie. 

 

• Ranczo Nasza Szkapa 

  Złoty Stok (powiat ząbkowicki) 

Lekcje o kozach – dojenie, karmienie, 

Prezentacja wyrobu sera, 

Lekcje o koniach, pokaz jazdy konnej, 

Prelekcje o kowalstwie 

 

Oferta edukacyjna obiektów: 



Zagrody edukacyjne na Dolnym Śląsku 

Programy edukacyjne realizowane w 

gospodarstwie:  

edukacja w zakresie produkcji roślinnej i 

zwierzęcej. 

Dzieci mogą bliżej przyjrzeć się pracy rolnika i 

uczestniczyć w pracach w gospodarstwie, poznają 

zwierzęta, narzędzia i maszyny rolnicze. 

 

• Agroturystyka Marianówek 

  Dobrocin, Marianówek  (powiat dzierżoniowski) 

• ,,Pod Srebrną Górą„ 

  Jeżów Sudecki (powiat jeleniogórski) 



Zagrody edukacyjne na Dolnym Śląsku 

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie: 

Praca z gliną, gry i zabawy edukacyjne na łące 

  

Edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej 

wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości 

ludowej 

• ”Galeria pod aniołem” 

    Dobków (powiat złotoryjski) 

• Szlak Ginących Zawodów 

  Kudowa Zdrój (powiat kłodzki) 

Podczas wizyty w zagrodzie można zapoznać 

 z ginącymi zawodami: garncarstwem, kowalstwem, 

tkactwem, piekarnictwem.  



Zagrody edukacyjne na Dolnym Śląsku 

"Fotel Karkonosza„ 

Jagniątków (powiat jeleniogórski) 

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie: 

Kompostowanie metodą tlenową – możliwość 

zapoznania się ze specyfiką produkcji kompostu 

techniką Herowa; znaczenie kompostu  

V-VI i IX-X 



Zagrody edukacyjne na Dolnym Śląsku 

Agroturystyczne Gospodarstwo Winiarskie 

"AGAT" z Ekomuzeum Przyrodniczo – 

Etnograficznym 

Sokołowiec (powiat złotoryjski) 

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie:  

1. Uprawa winorośli. 

2. Wiejskie gospodarstwo rolne – dawniej i  dziś. 

3. Przyroda na łące i w lesie. 

4. Poznajemy świat skał, minerałów i skamieniałości. 

Kolekcja skał i minerałów oraz motyli Mini zoo 



Zagrody edukacyjne na Dolnym Śląsku 

Zacisze Trzech Gór 

Jedlina Zdrój (powiat wałbrzyski) 

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie:  

1. Wiejska sielanka w zagrodzie (dzieci poznają zwierzęta mieszkające w   

    gospodarstwie: konie, kucyk, owce, kozy, kury kaczki, perliczki, króliki,  

    lekcje o pasiece połączone z degustacja miodu, spacer po łące-  

    rozpoznawanie roślin łąkowych, konkursy plastyczne oraz zabawy) 

  

 

 



Zagrody edukacyjne na Dolnym Śląsku 

Gospodarstwo "Rogata Owca„ 

Lędzina (powiat milicki) 

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie: 

1. Barwierstwo czyli pomaluj mój świat 

2. Filcowanie na polanie 

3. Od owieczki do niteczki, od baranka do ubranka 

4. Warsztaty przędzenia na kołowrotku 

5. Kręć się kręć wrzeciono, wić się tobie wić... 

6. Pachnące rękodzieło 

7. Tkanie historyczne – od krajki do chodniczka 

8. Zielnik Marysi 

9. Gliniane zabawy dla niemających wprawy 



Zagrody edukacyjne na Dolnym Śląsku 

Winnica Świdnicka 

Makowice (powiat świdnicki) 

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie:  

1. Uprawa winorośli do konsumpcji i przerobu (Uprawa sadzonek,   

    zakładanie winnicy, prowadzenie winnicy, ochrona winnicy, zbiór  

    winogron, historia i tradycja winiarstwa na Dolnym Śląsku)   

2. Co robimy z winogron? 



Zagrody edukacyjne na Dolnym Śląsku 

TWÓRCZA STODOŁA 

Kraśnik Dolny (powiat bolesławiecki) 

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie:  

1.  Markowe cudaki (poznanie rodzajów zbóż, wyglądu i kształtu  

     kłosów i ziarna, produktów powstałych po przetworzeniu danego  

     rodzaju ziaren, własnoręczne zdobienie drewnianych figurek przy  

     pomocy zbóż)   

  

2. Tworzymy z natury (wykonywanie stroików i kompozycji z suszonych roślin)   

 



Zagrody edukacyjne na Dolnym Śląsku 

RADONIÓWKA 

Radoniów (powiat lwówecki) 

 

 

  
• Bibułkarstwo –tradycja ludowa/ ginące 

rękodzieło- omówienie tego tradycyjnego 

rzemiosła; opis technik bibułkarskich. 

Wytwarzanie dekoracji z bibuły gładkiej i 

karbowanej lub tworzenie dekoracji z 

naturalnych płodów rolnych 

 

• Rozpoznawanie ziół, zbóż, drzew i 

krzewów dziko rosnących, również tych o 

właściwościach zdrowotnych przy pomocy 

zmysłów. Spacer po lesie. 

 

• edukacja w zakresie tradycji 

piernikowych  

   

  

  
Właściciele posługują się językiem migowym. 



Zagrody edukacyjne na Dolnym Śląsku 

SZKOŁA W OGRODZIE 

Bukowna (powiat lubiński) 

• Warsztaty architektoniczne – 

makieciarskie z elementami edukacji 

architektonicznej, mające na celu 

pobudzenie wyobraźni przestrzennej. 

 

• Warsztaty przyrodnicze polegające 

na poznaniu roślin wszystkimi 

zmysłami oraz sadzenie roślin do 

doniczek i nauka ich pielęgnacji w 

domu. 

 

• Zajęcia muzyczne (nauka tańców, gra 

na instrumentach muzycznych, 

poznawanie dźwięków różnych 

przedmiotów). 



Gospodarstwa przyjęte do Sieci w 2015 r.: 

Gospodarstwo Ekologiczne "Kozia Łąka„ 

Łomnica (powiat jeleniogórski) 

• warsztaty i pokazy serowarskie, 

• pogadanki o kozach i serach, karmienie 

zwierząt, zwiedzanie gospodarstwa, 

• degustacje mleka i serów, 

• konkursy dojenia i rysunkowe. 



Gospodarstwa przyjęte do Sieci w 2015 r.: 

„KRUCZYNA” 

Pęgów (powiat trzebnicki) 

 

• warsztaty z ceramiki, 

• pogadanki nt. koni; przejażdżki 

konne, 

• warsztaty w batiku, 

• warsztaty papiernicze, 

• warsztaty z filcowania, 

• warsztaty z wyplatania wikliny, 

• prezentacja roślin ogrodowych, 

warzyw (ekologiczna uprawa), ziół, 

edukacja przyrodniczo-leśna (spacer 

po lesie) 

• wykonywanie zielników. 



Gospodarstwa przyjęte do Sieci w 2015 r.: 

Muzeum Skansen Rolny 

Nadolice Wielkie (powiat wrocławski) 

 
Programy edukacyjne realizowane w 

gospodarstwie:  

- Niezwykłe życie pszczoły, 

- Od ziarenka do bochenka, 

- Ogródek ziołowy – zielnik, 

- Ogród warzywny – warzywniak, 

- Sianotwory, 

- Tradycyjne stolarstwo jako ginący zawód, 

- Łucznictwo i kowalstwo jako ginące zawody, 

- Anioły zimowe, 

- Wyklejanki ceramiczne. 



Gospodarstwa przyjęte do Sieci w 2015 r.: 

Bochenkowa Zagroda 

Krzelków (powiat ząbkowicki) 

• Zapoznanie z ginącymi zawodami: 

szewc, stolarz (pokaz narzędzi, 

wiercenie otworów ręcznym wiertłem, 

heblowanie deski strugiem), 

 

• Skąd się biorą jaja? (prezentacja 

ptactwa w gospodarstwie, nauka 

rozpoznawania jaj po wielkości i 

kolorze, czym karmimy ptaki, aby niosły 

zdrowe jaja, zastosowanie jaj oraz ich 

znaczenie zdrowotne),  

  

• zwiedzanie gospodarstwa, omówienie 

ras i przeznaczenie zwierząt tj. ptaki, 

owce, kozy, bydło, karmienie zwierząt; 

poznanie zasad hodowli i pielęgnacji. 

  

  

  

  



IDEA I KORZYŚCI PROWADZENIA EDUKACJI  

W GOSPODARSTWIE 

Korzyści dla:                                                                 rolnictwa 

                                       

 

szkolnictwa 

• urozmaicenie i wzbogacenie procesu 

kształcenia, 

• programy nauczania zorientowane na 

praktyczne działanie, 

• ćwiczenia warsztatowe z różnych 

przedmiotów, 

• alternatywne miejsca edukacji, 

• poznanie wiejskiej kultury. 

• możliwość uzyskania dodatkowego 

dochodu, 

• promocja produktów z 

gospodarstwa, 

• spotkanie z przyszłymi 

konsumentami i wzrost zrozumienia 

dla sytuacji i potrzeb gospodarki 

wiejskiej, 

• zachęta i pozyskiwanie klientów do 

bezpośrednich zakupów, 

• wzbogacenie codziennego życia 

rolnika, 

• radość pracy z dziećmi i 

nauczycielami, 

• rozwój osobowy. 



CO ZYSKUJE GOSPODARSTWO, KTÓRE WSTĘPUJE DO SIECI: 

• prawo do identyfikowania oferty edukacyjnej logotypem Sieci, 

 

• promocja ofert w ogólnopolskim systemie internetowym (na stronie 

www.zagrodaedukacyjna.pl oraz na stronie www.dodr.pl)  

 

• promocja na targach, imprezach promocyjnych, w mediach, 

 

• dostęp do poradników merytorycznych, 

 

• udział w okresowych szkoleniach, 

 

• wparcie doradcze, 

 

• promocja w publikacjach wydawanych  

     przez CDR w Brwinowie Oddział w Krakowie i DODR  
  



STRONA INTERNETOWA 

www.zagrodaedukacyjna.pl 

• Służy promocji gospodarstw edukacyjnych i zawiera elektroniczną bazę zagród 

edukacyjnych z całej Polski. 

 

• W serwisie pojawiają się aktualności z „życia” zagród edukacyjnych i informacje o 

organizowanych formach edukacyjnych dla członków Sieci oraz wydarzeniach 

promujących Sieć. 

 

• Dostępne są wszelkie informacje na temat Sieci i możliwości członkostwa. 

 

• Częścią społecznościową serwisu jest Forum służące wymianie doświadczeń pomiędzy 

członkami oraz umożliwiające kontakt z ekspertem prawnym.  

                                       

 



STRONA INTERNETOWA 

www.zagrodaedukacyjna.pl 

Poradniki na temat funkcjonowania gospodarstw edukacyjnych: 

1. Wprowadzenie do zagadnień edukacji w gospodarstwie rolnym 

2. Uwarunkowania formalno-prawne funkcjonowania gospodarstwa 

edukacyjnego 

3. Metodyka prowadzenia zajęć edukacyjnych w warunkach 

gospodarstwa wiejskiego 

4. Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwach rolnych 

 

http://agro112.nazwa.pl/zagroda2/poradniki/poradnik1.pdf
http://agro112.nazwa.pl/zagroda2/poradniki/poradnik2.pdf
http://agro112.nazwa.pl/zagroda2/poradniki/poradnik3.pdf
http://agro112.nazwa.pl/zagroda2/poradniki/poradnik4.pdf


STRONA INTERNETOWA 

www.zagrodaedukacyjna.pl 



Podsumowując… 

Zgłoszenie do Sieci 

 

• wypełnienie kwestionariusza zgłoszenia /wersja papierowa + wersja 

elektroniczna, zapisana na płycie CD/ 

 

• wypełnienie programu edukacyjnego (opis programu) /wersja papierowa 

+ wersja elektroniczna, zapisana na płycie CD/ 

 

• dostarczenie na płycie CD zdjęć prezentujących edukacyjny charakter 

zagrody. 

 

Wymagana jest rekomendacja uprawnionego doradcy z ODR. 

 



FORMA ORGANIZACJNA AGROTURYSTYCZNEGO 

GOSPODARSTWA EDUKACYJNEGO 

 

Gospodarstwo edukacyjne (agroturystyczne gospodarstwo edukacyjne, 

zagroda edukacyjna) to pojęcia, które nie były dotychczas definiowane w 

przepisach prawa i zapewne takiej odrębnej definicji się nie doczekają. 

 



Gospodarstwo edukacyjne jako uzupełnienie oferty 

gospodarstwa agroturystycznego 

AGROTURYSTYKA,  A DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

 

Kwaterodawcy są zwolnieni z obowiązku zarejestrowania działalności 

gospodarczej, gdy: 

• są rolnikami, 

• wynajmują pokoje we własnym domu mieszkalnym,  

• nie wynajmują całych domów, domków czy przyczep kempingowych, 

• pokoje wynajmowane są turystom, 

• jeśli sprzedają posiłki domowe, to tylko turystom przebywającym w 

gospodarstwie, a nie osobom z zewnątrz, 

• usługi dodatkowe świadczone są w ramach pobytu turystów 



 

DZIĘKUJĘ  

ZA UWAGĘ 

 „Jesteśmy  szkołą, która nie jest szkołą, jaką każdy zna. 
   Budynkiem szkolnym jest wolna natura,  

klasą jest pole, łąka, las, obora. 
   Naszymi nauczycielami są rośliny , zwierzęta i ludzie żyjący  

   w  zagrodzie wiejskiej” 
 
 

        (Schule auf dem Bauernhof, 2002 )                                   

       „Turystyka Wiejska a Edukacja …”  Wydawnictwo AR w Poznaniu 2007 r. 

 



Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu 

ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław 

email: sekretariat@dodr.pl 

www.dodr.pl 

 

 
   


