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CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO 

O/KRAKÓW

 Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych (OSZE)

 Idea edukacji w gospodarstwach rolnych



CZYM JEST ZAGRODA EDUKACYJNA?

 Nazwą zastrzeżoną przez właściciela Sieci – CDR O/Kraków

 Jest to gospodarstwo rolne znajdujące się na terenie wiejskim, które posiada zwierzęta gospodarskie 

lub uprawy rolnicze przeznaczone do prezentacji dla grup przyjmowanych w ramach programów 

szkolnych lub udostępniane jako miejsce zajęć warsztatowych dla innych grup przez rolników.

 Miejsce prowadzenia zajęć dla grup 

zorganizowanych na temat rolnictwa i wsi.



METODY REALIZOWANYCH ZAJĘĆ

 Ścieżki edukacyjne

 pokazy

 Pogadanki

 Warsztaty

 Lekcje w terenie



Zaplecze i pomoce dydaktyczne
 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. 

 Pomoce nie muszą być wymyślne, czasem jajko, jabłko czy ziarna 

mogą być o wiele większą inspiracją niż niejedna skomplikowana 

pomoc dydaktyczna. Proste przedmioty mogą stanowić „oś lekcji”, 

wokół której zbudowany jest cały scenariusz. 



www.zagrodaedukacyjna.pl



Zagroda edukacyjna kontra ławka szkolna

 Tematyka zajęć dotyczy rolnictwa, dziedzictwa kulturowego wsi lub 

zdrowej żywności. 

 Związane są z bezpośrednim kontaktem dzieci ze środowiskiem.

 Zwykle zakładają trzy podstawowe formy aktywności:

(słowna, ruchowa, wytwórcza). 

 Na terenie zagrody znajduje się 

wiele miejsc i obiektów, które mogą 

„stanowić” okazję do odkryć. 

 Dostosowane są do wieku dzieci.

 Zajęcia trwają od 2 – 5 godzin



Znaczenie przyrody w rozwoju dziecka

 Przyroda o różnych porach roku budzi zachwyt, wywołuje różne 

uczucia i pozwala na oswajanie się z nimi i ich zrozumienie.

 Zaspakaja naturalną potrzebę ruchu.

 Wzmacnia odporność i system nerwowy.

 Pobudza apetyt i zwiększa wydolność organizmu.

 Stanowi formę terapii zaburzeń deficytu 

uwagi oraz innych schorzeń.

 Stanowi naturalne źródło energii.



AKTYWNOŚC RUCHOWA

 Rekreacja na świeżym powietrzu

 Gry terenowe

 Konkursy



Słowa terapeuty rodzinnego Michaela Gurian

„Nasze mózgi są dostrojone do życia rolniczego i blisko natury, do którego 

przywykliśmy przez ostatnie pięć tysięcy lat. Po względem neurologicznym istoty 

ludzkie nigdy nie dostosowały się w zupełności do otoczenia pełnego wrażeń 

dostarczanych przez urbanizację i postęp technologiczny. (..) mózg ludzki jest 

elastyczny, zatem około 70-80% ludzi nie ma trudności adaptacyjnych, dla pozostałych 

sprawa nie jest prosta.”



Syndrom Deficytu Natury

 Objawia się w postaci współczesnych chorób cywilizacyjnych oraz poczucia 

braku radości życia i szczęścia.

 Nie jest jednostką chorobą (jeszcze), jednak liczne badania naukowe wykazują 

ścisły związek zaburzeń z deficytem kontaktu z naturą.



Korzyści prowadzenia edukacji 

w gospodarstwie rolnym
 Szkolnictwo zyskuje urozmaicenie i wzbogacenie procesu kształcenia, 

programy nauczania zorientowane na praktyczne działanie, ćwiczenia 

warsztatowe z różnych przedmiotów, alternatywne miejsca edukacji, poznanie 

wiejskiej kultury.

 Dla sektora rolnego istotne jest spotkanie z przyszłymi konsumentami i wzrost 

zrozumienia dla sytuacji i potrzeb gospodarki wiejskiej. Jest to także odmiana 

i wzbogacenie codziennego życia rolnika, radość pracy z dziećmi i 

nauczycielami, twórczy rozwój rodzin rolniczych oraz dodatkowy dochód.



Bazylowa polana z Piotrkowiczek

- życia dzieci na wsi i spędzania czasu wolnego

- na zielonej łące „Co w trawie piszczy”

- Mali farmerzy

- Święto Pieczonego Ziemniaka



Bochenkowa Zagroda z Krzelkowa

•Poznajemy zwierzęta w gospodarstwie

•Opieka nad zwierzakami

•Wszystko o jajkach

•Ginące zawody



Majątek Ziemski Niwa z Piotrkosic

•Abecadło o chlebie

•Droga od zbóż do chleba

•Miauczy kotek miau, czyli o [powstawaniu sera

•Ognisko nad stawem 



Zagroda edukacyjna Marianówek

I miejsce

Warsztaty wypieku chleba i ciasteczek
Warsztaty bibułkarskie
Rekreacja konna
Ścieżka zmysłów



Zagroda edukacyjna Pasternak z Lutomierza

III miejsce

Warzenie sera na wesoło
Warsztaty kulinarne 



•Zwierzęta w gospodarstwie. 

•Hodowla i użytkowanie koni – teraz i w przeszłości. 

•Lekcja o kozach – z dojeniem sztucznej kozy. 

•Warsztaty robienia i pieczenia podpłomyków. 

•Ginące zawody – kowalstwo. 

•Warsztaty z zakresu ekologii i zdrowego trybu życia.

Rancho Nasza Szkapa ze Złotego Stoku



Zagroda edukacyjna Podkówka ze Świdnicka

•WIEŚ

•WSZYSTKO O KONIACH

•WSZYSTKO O KONIACH 

•W JĘZYKU ANGIELSKIM

•ZAPRZĘGI KONNE

•SPRZĄTANIE „ŚWIATA” Z OSIOŁKAMI W RAMACH AKCJI „NAWET OSIOŁ 

SPRZĄTA ŚMIECI”

•LERN TO RIDE – NAUKA JAZDY KONNEJ 



Gospodarstwo Rybackie Ruda Żmigrodzka z Rudy Żmigrodzkiej 

II miejsce

•Rybactwo w Dolinie Baryczy

•Flora i fauna



Ranczo Gać z miejscowości Gać

•CO POWSTAJE Z OWCZEGO RUNA

•KOŃPRZYJACIELEM CZŁOWIEKA

•ZABAWY GLINĄ



Szkoła w ogrodzie, ogród Freya z miejscowości Bukowna

• Zajęcia architektoniczne 

• Warsztaty przyrodnicze

• Gry i zabawy sportowe 

• warsztaty architektoniczne

• Warsztaty muzyczne

• Gry i zabawy sportowe



Zagroda rekreacyjna Xymena Sośnicka ze Studzienna

• Poznajemy świat zwierząt 

gospodarskich

• Poznajemy piękno Ziemi Kłodzkiej



Formy prowadzenia działalności edukacyjnej

 Działalność bezpłatna jako forma promocji – jako atrakcja w ramach pakietu w gospodarstwie 

agroturystycznym lub dla klientów zaopatrujących się w ramach rolniczego handlu 

detalicznego

 Działalność gospodarcza – kod PKD 85.59 B – rejestracja w CEIDG, zwiększony podatek od 

nieruchomości, podatek dochodowy, zwolnienie przedmiotowe z podatku VAT

 Działalność nierejestrowa - świadczenie usług i sprzedawanie bez konieczności formalnego 

zakładania firmy, pod pewnymi warunkami



Działalność nierejestrowa - warunki

 Warunek czystej karty – dla osób fizycznych, które przez ostatnie 60 miesięcy nie prowadziły 

działalności gospodarczej. 

 Warunek rodzaju działalności – prowadzenie działalności niereglamentowanej. 

 Warunek finansowy - miesięczny przychód z działalności nie może przekroczyć 50% minimalnego 

wynagrodzenia (w 2020 roku jest to 1300zł). Jest to limit przychodów należnych z działalności 

nierejestrowej, nie zaś w ogóle przychodów osiąganych przez osobę.

 Warunek samodzielności – nie prowadzimy w formie spółki.

Od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie bariery finansowej działalność uznawana jest za 

działalność gospodarczą. Zatem w dzień, w którym miesięczne przychody przekroczą 1300 zł, w 

ciągu 7 dni należy zarejestrować firmę w CEIDG.



Działalność nierejestrowa – ZUS, podatek 

dochodowy, podatek VAT, kasa fiskalna, 

ewidencja, prawo konsumenckie oraz rachunki 
 Nie opłacamy składek ZUS

 Przychody osiągane z działalności nierejestrowej są przychodami z tzw. innych źródeł i podlegają opodatkowaniu. 

Przychód z działalności nierejestrowanej będzie sumuje się z pozostałymi przychodami 

i zostanie opodatkowany wg. skali podatkowej (18 lub 32%). Nie ma możliwości rozliczenia się metodą liniową lub ryczałtowo.

Nie ma jednoznacznych opinii czy od przychodu można odliczyć koszty uzyskania przychodu.

 Ze względu na przepis art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług, osoba prowadząca nierejestrowaną działalność jest 

zwolniona z podatku VAT (zwolnienie podmiotowe do 200 tys. zł przychodu).

 Kasa fiskalna – obowiązuje po przekroczeniu 20 000,00 zł przychodu (chyba że działalność jest zwolniona z takiego 

obowiązku).

 Obowiązek ewidencji sprzedaży 

 na mocy Kodeksu Cywilnego jesteś uznawany za przedsiębiorcę. Oznacza to, że musisz respektować prawa konsumenta. 

Stosować się do reklamacji, zwrotów itp. Od tej pory, klient będzie mógł zwrócić towar bez podania przyczyny.

 Działalność nierejestrowa musi przestrzegać RODO, a więc na stronie internetowej musi znaleźć się procedura zwrotu 

towaru oraz klauzula informacyjna.

 Na życzenie klienta masz obowiązek wypisywać rachunki lub faktury



Przykładowa faktura



Przykładowa ewidencja przychodów



PIT - 36



Dokumenty aplikacyjne do Ogólnopolskiej 

sieci Zagród Edukacyjnych
 Regulamin 

Określa minimalne obligatoryjne warunki techniczne dla Zagród Edukacyjnych: 

a. posiadanie zadaszonego miejsca do prowadzenia zajęć, 

b. udostępnienie toalet dla uczestników zajęć.

Zagroda Edukacyjna zobligowana jest do spełnienia wymaganych prawem przepisów bezpieczeństwa. Rolnik musi 

spełniać dwa, spośród pięciu celów edukacyjnych:

a) Produkcja roślina

b) Produkcja zwierzęca

c) Przetwórstwo płodów rolnych

d) Świadomość proekologiczna i konsumencka

e) Dziedzictwo kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej. 

 Kwestionariusz – w wersji papierowej oraz elektronicznej

 Program/y zajęć edukacyjnych, zdjęcia

 Rekomendacja wojewódzkiego koordynatora Sieci



Cel edukacyjny

Przetwórstwo Płodów rolnych 

 Specyfiką zajęć związanych z przetwórstwem płodów rolnych jest ich 

różnorodność związana z sezonowością. Podczas zajęć edukacyjnych dzieci 

poznają całą drogę od posadzenia, zasiania do zebrania plonów 

i przygotowania pysznego i zdrowego posiłku. Uczą się, że produkcja np. 

chleba to długi i żmudny okres, zapoczątkowany zasianiem zboża, 

przetworzeniem go na mąkę i uzyskaniem odpowiedniego zaczynu do wypieku 

pieczywa. Oferta Zagród Edukacyjnych skierowana jest nie tylko do 

najmłodszych. Bardziej zaawansowane zajęcia związane są z nauką 

sporządzania kiszonek, przetworów owocowych oraz wędlin domowych. 

Dreszczyk emocji może z kolei zapewnić bliska obserwacja pracy i życia 

pszczół. Do dyspozycji gości są pasieki i pracownie, gdzie można prześledzić 

produkcję miodu, wosku, pyłku kwiatowego oraz propolisu.



Cel edukacyjny 

Świadomość ekologiczna i konsumencka 

 Życie na wsi, często automatycznie lub z konieczności, zmusza do 

proekologicznych zachowań. Wykorzystywanie deszczówki do podlewania 

ogrodu, karmienie zwierząt odpadkami organicznymi czy kompostowanie 

materii organicznej to tylko niektóre z nich. W dzisiejszych 

uprzemysłowionych czasach warto uczyć świadomości ekologicznej 

i konsumenckiej. Edukacja w zagrodzie kieruje uwagę konsumenta na 

wartość zdrowego odżywiania, naturalne produkty i nieprzetworzone wyroby. 

Niektóre Zagrody Edukacyjne mają na swoim terenie sklepy ze zdrową 

żywnością i oferują wytworzone przez siebie warzywa, owoce, zioła, jaja, 

pieczywo, mleko od krowy i kozy, sery, produkty zbożowe, przetwory 

owocowe i warzywne, gęsi, kury, kaczki, przepiórki czy ryby.



Cel edukacyjny 

Dziedzictwo kultury materialnej wsi, tradycyjne 

zawody, rękodzieło i twórczość ludowa

 Podczas wycieczek do Zagród Edukacyjnych dzieci mają niepowtarzalną 

okazję uczestniczyć w zajęciach artystycznych, kulinarnych i rozrywkowych. 

Poznają tradycyjne, ginące już niestety zawody, takie jak bartnik, kołodziej, 

bednarz czy rymarz. Zwiedzając stare zabudowania, mogą zobaczyć, jak 

wyglądało życie na wsi wiele lat temu. Z bliska przyjrzą się przedmiotom 

codziennego użytku czy urządzeniom rolniczym, których przeznaczenia mogą 

się tylko domyślać.



Cel edukacyjny 

Produkcja roślinna 

 Zagrody Edukacyjne proponują swoim gościom poznanie procesów związanych 

z produkcją roślinną. Zorganizowane grupy, nie tylko szkolne czy 

przedszkolne, uczestniczą w zajęciach dotyczących m.in. uprawy roli, 

ogrodnictwa czy hodowli roślin użytkowych. Różnorodna oferta uzależniona 

jest oczywiście od pór roku. Istnieje również możliwość zorganizowania 

cyklicznych wizyt, dzięki czemu zwiedzający mogą śledzić cały cykl produkcji 

poszczególnych roślin. Już przedszkolaki uczą się rozpoznawania różnych 

gatunków zbóż czy warzyw. Jednym z elementów edukacyjnych jest również 

przygotowywanie potraw z roślin wyhodowanych w gospodarstwie.



Cel edukacyjny 

Produkcja zwierzęca 

 Nieodłącznym elementem poznania życia na wsi jest bliski kontakt ze 

zwierzętami. Dzieci odwiedzające Zagrody Edukacyjne mogą na własne oczy 

zobaczyć zwierzęta zamieszkujące gospodarstwa rolne. Ważnym aspektem 

poznawczym jest możliwość pomocy przy karmieniu i pielęgnacji ptaków 

i ssaków hodowanych. Pamiętając o bezpieczeństwie, wszystkie te czynności 

są poprzedzone odpowiednim instruktażem i wykonywane pod nadzorem 

dorosłych. Dzięki kontaktowi ze zwierzętami, dzieci uczą się 

odpowiedzialności, wrażliwości i bezpiecznego obchodzenia się ze 

zwierzętami.



Koncepcja organizacji konferencji dla nauczycieli

 Termin – miesiąc, dzień tygodnia, pora dnia

 Miejsce – siedziba DODR we Wrocławiu, ul. Zwycięska 8, obiekt hotelowy AGRO

 Odbiorcy: nauczyciele, członkowie OSZE, doradcy rolniczy

 Liczba uczestników: ??? 

 Udział dla uczestników: bezpłatny

 KOSZTY:

sala – 0 zł

obiad – 30 zł/osoba

serwis kawowy – 15 zł/osoba

wykładowcy – 1200 zł

 Partnerzy: DODR, DODN, ???CDR

 Podział zadań: 

Nabór – DODR + DODN

Organizacja – sala + obiad + serwis kawowy – DODR

Program – DODR po konsultacji z DODN oraz członkami Sieci 

Propozycje tematów: koncepcja OSZE, oferty trzech zagród edukacyjnych, DODN - ??zagroda okiem nauczyciela??, wykład płatny - ????

 Propozycje sponsorów: 



Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Agnieszka Kowalczuk-Misek

Zastępca kierownika Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Tel. Kom. 609 657 199

E-mail: agnieszka.kowalczuk@dodr.pl


