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Dolny Śląsk. Zagrody edukacyjne

Wieś od podszewki
Dzieci z miasta często nie wiedzą, jak wygląda krowa,  
są pewne że mleko bierze się z kartonu, a rożen  
to solarium dla kurczaków. Jednak wieś, jako miejsce 
produkcji żywności coraz bardziej interesuje  
mieszkańców miast. 

Tereny wiejskie to nie tylko miejsce 
zamieszkania, ale też coraz mod-
niejszy cel podróży. Turyści prze-
bywający w  gospodarstwach agro-
turystycznych oczekują nie tylko 
bezpośredniego kontaktu z rodziną 
gospodarzy, ale też z  gospodar-
stwem rolnym. Prace gospodarskie 
i  polowe są atrakcją dla korzysta-
jących z  wiejskiego wypoczynku. 
Agroturystyka pokazuje charakter 
życia na  wsi, którego podstawą są 
tradycje rolnicze, tożsamość kul-
turowa regionu oraz gościnność 
mieszkańców.
 
W spichlerzu  
i na jarmarku
Wraz z  rozwojem agroturystyki 
zaczęła nabierać znaczenia funk-
cja edukacyjna wsi i gospodarstwa 
wiejskiego. Zaplecze edukacyjne 
stanowią budynki gospodarcze 
(stodoły, obory, stajnie, szopy, spi-
chlerze, magazyny, itp.) i  budynki 
służące przetwórstwu (młyny, se-
rowarnie, dojrzewalnie, domowe 
piekarnie, pracownie pszczelarskie, 
itp.) i rzemiosłu. 
Zajęcia edukacyjne w   gospodar-
stwach rolnych są atrakcyjniejsze 
tam, gdzie są organizowane lokal-
ne imprezy, takie jak jarmarki czy 
święta sera, ziemniaka czy wina 
i  tam, gdzie znajdują się punkty 
sprzedaży bezpośredniej produk-
tów rolnych. A  przede wszystkim 
tam, gdzie rozwija się domowe 
przetwórstwo i  można spróbować 
domowej kuchni, szczególnie re-
gionalnej. Popularne stają się też 

wyroby rękodzielnicze lokalnych 
artystów.

Prawdziwa wieś 
Odpowiedzią na  rosnące zaintereso-
wanie „prawdziwą wsią” są zagrody 
edukacyjne, które posiadają ofertę 
pedagogiczną dla grup dzieci i mło-
dzieży w postaci nauki przez zabawę. 
Życie na wsi jest wyraziste i barwne, 
interesujące dla uczniów. Dzieci po-
znają zwierzęta gospodarskie – ich 
rozmiar, odgłosy i wymagania, uprawy 
rolnicze i prace gospodarskie. Dowia-

dują się jak wygląda cykl ‒ od rośliny 
na  polu do  gotowego produktu np. 
chleba („Od ziarenka do bochenka”) 
czy masła. Mają też okazję poznać 
smak wiejskich produktów podczas  
warsztatów kulinarnych, których czę-
ścią jest próbowanie mleka, śmieta-
ny, miodu, warzyw prosto z  grządki, 
owoców z  krzaka, ziół z  przydomo-
wego zielnika czy domowego pieczy-
wa. Kolejne zabawy edukacyjne mogą 
dotyczyć, pracy rolnika, czy opieki nad 
zwierzętami itp.

Wychować konsumenta
Rodzaj formy edukacyjnej i  zakres 
podejmowanych tematów zależy 
od inwencji rolnika. To on decydu-
je, czego chce nauczyć przyszłego 
konsumenta i jak zaprezentuje swo-
ją pracę. Przy okazji edukacji bez-
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Gospodarstwa edukacyjne mogą 
promować się w ramach Krajowej 
Sieci Gospodarstw Edukacyjnych, 
na bezpłatnym portalu www.za-
grodaedukacyjna.pl. Aby zamie-
ścić swoją ofertę na portalu należy 
spełnić wymagania stawiane regu-
laminem Sieci, wypełnić kwestiona-

riusz zgłoszeniowy oraz program zajęć edukacyjnych. Wpisanie 
do sieci wymaga również uzyskania rekomendacji koordyna-
tora wojewódzkiego. W województwie dolnośląskim jest to  
Agnieszka Kowalczuk-Misek, specjalista ds. rozwoju agroturysty-
ki, DODR we Wrocławiu, ul. Zwycięska 12, tel. 71 339 80 21/22 
wew. 152, e-mail: agnieszka.kowalczuk@dodr.pl
Dokumenty związane z przystąpieniem do Sieci są dostęp-
ne na stronie internetowej www.zagrodaedukacyjna.pl oraz  
w siedzibie DODR we Wrocławiu.
Zachęcamy rolników do przystępowania do Sieci. Daje to 
możliwość uzyskania dodatkowego źródła dochodu – wy-
jazdy na wieś są bowiem modnym sposobem na wy-
cieczkę szkolną i realizację zajęć szkolnych w terenie.  
Gospodarstwa agroturystyczne mogą również przygotowywać 
ofertę organizacji zielonej czy białej szkoły.
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pośrednio związanej z  gospodar-
stwem rolnym, można przekazywać 
informacje o  starych lub ginących 
zawodach albo pokazywać miejsca 
historyczne i  zabytki wiejskiej ar-
chitektury. 

Edukacja z owcą
Jednym z  miejsc, gdzie odbywa-
ją się warsztaty edukacyjne oparte 
na  wykorzystaniu walorów gospo-
darstwa rolnego są Kowalowe Skały 
we Wrzeszczynie koło Jeleniej Góry 
(10 km). Miejscowość leży w  Par-
ku Krajobrazowym Doliny Bobru, 
na obszarze Natura 2000. Nieopodal 
znajduje się Jezioro Pilichowickie, 
wzdłuż którego wiodą rowerowe 
i  piesze szlaki. W  gospodarstwie, 
posiadającym certyfikat ekologicz-
ny uprawiany jest owies i warzywa. 
Największą atrakcją dla przyjeżdża-
jących dzieci są zwierzęta ‒ psy, koty, 
króliki, kozy i daniele oraz owce od-
miany szara rogata wrzosówka line-
burska. Wrzosówki pochodzące bez-
pośrednio od muflona są głównymi 
bohaterkami zajęć edukacyjnych. 
Właścicielka gospodarstwa Agata 
Kowal-Ruschil opowiada historię 
pochodzenia tego gatunku. Dzieci 
poznają ekologiczne metody ho-
dowli i opieki nad zwierzętami. Do-
wiadują się także, jak można wyko-
rzystać wełnę, skórę i owcze mleko. 

Zwierzaki filcaki
Szczególnie lubianym punktem 
programu są warsztaty Zwierzaki 
filcaki, które  pokazują dzieciom, 
jak można wykorzystać fantazję 
do  realizacji swoich pomysłów. 
Uczniowie gręplują wełnę, aby 
uzyskać równomierną taśmę włó-
kien, którą później układają na for-
mach, a następnie filcują na mokro. 
Filcowanie to zabawa, która uczy, 
jak z  sierści owcy wykonać ręko-
dzieło. Dziełami uczestników zajęć 
edukacyjnych w Kowalowych Ska-
łach są piórniki, etui, torby, kapelu-
sze, maskotki i ozdoby świąteczne, 
zabierane przez dzieci do domów. 

Rzeźba i golf po chłopsku
W gospodarstwie można zamó-
wić przeprowadzenie innych zajęć  

plastycznych ‒ warsztatów ceramicz-
nych, rzeźbienia w drewnie albo pie-
czenia chleba. Kilkugodzinne warsz-
taty filcowania mogą być wzbogacone 
o  wyjazd w  teren, podczas którego 
uczniowie poznają formy ochrony 
przyrody w pobliskim parku krajo-
brazowym albo odnawialne źródła 
energii na  przykładzie elektrowni 
wodnej we Wrzeszczynie. 
Właścicielka, jako zawodowy prze-
wodnik sudecki, organizuje także 
wycieczki po  Parku Krajobrazowym 
Doliny Bobru, do Wieży Rycerskiej 
w Siedlęcinie czy Akademię Trapera 
czyli wyprawy samochodem tereno-
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Nauka wytwarzania przedmiotów codziennego użytku może być częścią oferty  
edukacyjnej gospodarstw agroturystycznych

wym. W ofercie znajdują się też gry 
plenerowe ‒ golf po  chłopsku, czyli 
rzut kaloszem do celu albo Wieczór 
Bajek ze Skrzatami Karkonoskimi. 
W wolnym czasie, uczniowie mogą 
skorzystać z przestrzeni rekreacyjnej 
wkół domu – podziwiać panoramę 
gór z  tarasu widokowego, urządzić 
grilla, pobawić się na  placu zabaw 
i w ogrodzie. Podczas pobytu w Ko-
walowych Skałach dzieci uczą się 
myślenia kategoriami ekologicznymi, 
nabierają szacunku do  pracy w  go-
spodarstwie i otaczającej ich przyrody. 
Agnieszka Kowalczuk-Misek 
DODR we Wrocławiu


