
Koncepcja „LEŚNY OGRÓD DOŚWIADCZALNY ” w Przedszkolu Miejskim Nr 

206 w Łodzi.opiera się na strefach. Każda strefa będzie swoistym 
„placem/obszarem/królestwem” doświadczania, przeżywania, obserwacji  i działania dzieci.  
 

 
 
Strefy ogrodu przedszkolnego: 

 
BIORÓŻNORODNOŚĆ - Aleja krzewów  - - zbudowana zostanie pod ogrodzeniem z kilku rodzajów 
krzewów, które różnią się barwą liści , pędów i kwiatów. Aleję mają tworzyć: berberys ottawski 
‘Superba’,  pęcherznica  kalinolistna ‘Luteus’, pęcherz nica kalinolistna  ‘Purpureus’, forsycja 
pośrednia, hortensja drzewiasta, krzewuszka cudowna  "Bristol Ruby" , krzewuszka cudowna  
"Victoria", kalina koralowa, różanecznik, tawuła szara, dereń rozłogowy "Flaviramea",  dereń biały 
"Argenteomarginata". Dzieci obserwować tu będą olbrzymią różnorodność przyrody, jej zmiany 
nadchodzące wraz ze zmiana pory roku. To będzie również miejsce do pobierania materiału 
przyrodniczego do zielników, obserwacji pod mikroskopem, porównywań,  
Jesteśmy przekonani że Aleja będzie też cieszyć oko mieszkańców sąsiadujących z przedszkolem 
bloków. 
Strefa hodowlana : Osiem donic po jednej dla każdej grupy w przedszkolu , w których dzieci uprawiać 
będą: dęby szypułkowe, kasztanowce, orzechy włoskie, dęby czerwone a także poziomki, wrzosy i 
wrzośce, zioła w zależności od możliwości rozwojowych dzieci i koncepcji pracy konkretnej grupy 
wiekowej  lub integracyjnej. 
 W szkółce dzieci uczestniczyć będą w siewie i pielęgnacji upraw, uczyć się będą obserwować wzrost 
roślin w różnych fazach rozwoju, rozpoznawać gatunki ziół i innych roślin. Należy zaznaczyć że w 
naszych hodowlach nie zamierzamy stosować nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, lecz 
wykorzystywać będziemy biologiczne sposoby zwalczania szkodników i naturalny nawóz samodzielnie 
przygotowany w kompostowniku. Uczestnicy tych zajęć edukacyjnego nauczą się ochrony upraw 
przed szkodnikami, rytmów warunkujących życie przyrody  
i ludzi, wielu przydatnych umiejętności, które pomagą zapewne zapalonym małym ogrodnikom w 
uprawie różnych roślin w swoich własnych przydomowych ogródkach. 



 
 
DUKT LEŚNY – Strefa oddziaływania 

Będzie to 100 metrowy wąski fragment terenu podzielony na odcinki. każdy z nich wyłożony innym 

materiałem. Po ścieżce/dukcie leśnym dzieci będą mogły chodzić bez obuwia a wtedy stopy 

przyzwyczajone do twardej powierzchni butów będą uczyły się rozpoznawać inne powierzchnie 

(wypełnione tworzywem przyrodniczym) między innymi:  piasek, kamienie, kora, żerdzie   itp. Dukt 

leśny będzie stanowił też bazę do różnych gier dydaktycznych typu ściganki, torów przeszkód na 

których dzieci uczyć się będą rywalizacji 

 
 

PIĘTRA LASU – strefa rezerwatu 

Strefa rezerwatu to zaadaptowany fragment istniejącego lasku, w którym zostaną dosadzone cenne i 

chronione rośliny z piętra podszytu i runa leśnego tj: krzewy – kalina koralowa, kruszyna pospolita, 

dziki bez koralowy, porzeczka alpejska, dziki bez czarny, azalia pontyjska, leszczyna oraz jałowiec 

pospolity. Owoce tych krzewów będą służyły także ptakom  tworząc dla nich stołówkę. Będzie to 

świetne miejsce do obserwowania ptaków. W runie leśnym planuje się posadzić: borówkę czarną, 

poziomkę, konwalię, barwinek, bluszcz, kopytnik, pióropusznik strusi, naparstnicę purpurową, 

przylaszczkę, pierwiosnek lekarski,  marzankę wonną, pełnik europejski oraz paprotkę zwyczajną.  W 

strefę rezerwatu zostaną także wkomponowane stare korzenie drzew i głazy narzutowe. 

Stefa rezerwatu ma za zadanie zapoznanie dzieci z ojczystą florą chronioną, zasadzone tu gatunki to w 

większości rośliny chronione w swoich naturalnych środowiskach. Dzieci dzięki obcowaniu z 

gatunkami chronionymi uczą się poszanowania przyrody, rozróżniania i szanowania roślin objętych 

ochrona gatunkową. 



 
POLANA – strefa relaksu 

Strefa relaksu to polanka na skraju lasu na której ustawiony został plac zabaw. Dzieci po 
realizowanych w części dydaktycznej zajęciach, chętnie relaksować i bawić się będą na 
zmodernizowanym placu zabaw.  
Na polanie znajduje się zadaszenie w kształcie pociągu, który wykorzystywany zostanie do 
gromadzenia dzieci w zacisznym miejscu, gdzie będą mogły wysłuchać fragmentów literatury 
dziecięcej stanowiącej wstęp lub część zajęć dydaktycznych w „Doświadczalnym Ogrodzie Leśnym” 
PAŚNIK - Strefa obserwacji 

Strefa obserwacji miejsce gdzie postawimy budki lęgowe, różnego rodzaju karmniki dla ptaków i 

małych ssaków, obok znajdą miejsce tablice edukacyjne dendrologiczne i  dwa Światowidy ( to prosta 

w swej formie ale efektowna konstrukcja gdzie należy dopasować do siebie ilustracje, które znajdują 

się na obracanych sześcianach w taki sposób, aby utworzyły pewien ciąg myślowy) pozwalają one na  

systematyzowanie i uzupełnianie własnej wiedzy przyrodniczej. Dosadzimy tu jarzębinę, kalinę 

koralową i  kruszynę pospolitą które pełnić będą rolę naturalnej ptasiej stołówki. 

 

 
 
 

GAJÓWKA - Strefa doświadczania 

To miejsce na działalność badawczą i artystyczna dzieci; cztery ławo stoły przy których będzie można 

zorganizować dla całej grupy zajęcia praktyczne polegające np. prowadzeniu eksperymentów 

badawczych, realizowaniu zadań na kartach ćwiczeń utrwalających poznane wcześniej wiadomości. 

Gajówka będzie również wspaniałym miejscem plenerów plastycznych, warsztatów  z wiedzy o 

roślinach znajdujących się w naszym Leśnym Ogrodzie. Dla rodziców wraz z dziećmi także miejscem 

wypoczynku i dobrej zabawy podczas organizowanych festynów rodzinnych na terenie przedszkola. 



  
 


