Projekt: „W Krainie Wodnika Szuwarka”
Realizator: Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kożuchowie
Osoba odpowiedzialna: Ewa Bembnowicz
Kontakt: Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. 22 Lipca 45, 67-120 Kożuchów, tel. 068 / 355 24 58
Cele:
Wzbudzenie potrzeby do podejmowania działań zmierzających do ekonomicznego użytkowania wody wśród
pracowników, dzieci i rodziców naszego Przedszkola oraz 6 placówek partnerskich. Wyrobienie u pracowników,
dzieci i rodziców prawidłowych nawyków związanych z ochroną czystości i oszczędzaniem zasobów wody w
środowisku naturalnym. Zmniejszenie zużycia wody w Przedszkolu.

Realizacja i osiągnięte wyniki:

I. Działania edukacyjne w placówkach oświatowych:
W proponowanych działaniach edukacyjnych związanych z poznaniem oraz ochroną zasobów i czystości wód w
środowisku naturalnym brało udział 11 grup przedszkolnych (2 przedszkola w mieście, oddziały przedszkolne z
3 szkół wiejskich) i 12 klas z pięciu szkół podstawowych (2 szkoły w mieście i 3 szkoły wiejskie), w sumie 479
dzieci i uczniów. W realizacji projektu współuczestniczyło 29 nauczycieli (17 z przedszkoli/oddziałów
przedszkolnych i 12 z szkół podstawowych). Współpracujące z nami placówki otrzymały opracowane materiały
edukacyjne, które mogły wykorzystać na zajęciach z dziećmi (prezentacja multimedialna „Woda w środowisku
naturalnym”, broszura „Woda źródłem życia”, mapa gminnych zasobów wodnych). Ogłosiliśmy i
przeprowadziliśmy pięć konkursów o zasięgu gminnym: na scenariusz metodyczny do zajęć edukacyjnych (13
prac), piosenki „Gdzie strumyk płynie z wolna” (finał: 11 piosenek - 154 wykonawców), plastyczny na plakat
„Czysta woda źródłem życia” (45 plakatów), na plan zagospodarowania oczka wodnego (2 prace), na grę
planszową (3 prace); jeden o zasięgu ogólnopolskim: literacki na wiersz (61 prac z całej Polski) i dwa
przedszkolne: na postać/maskotkę Wodnika Szuwarka (5 prac) i na znaczek zachęcający do oszczędzania wody
(6 prac). Zainteresowani tematyką braliśmy udział w zewnętrznych konkursach: „Reklama ekologiczna”, „Z
przyrodą na ty”, „Nie niszczyć przyrody”, przygotowaliśmy przedstawienie teatralne pt. ,,Kłopoty rybek”, które
prezentowaliśmy nie tylko dla rodziców, uczniów zaprzyjaźnionej SP Nr 2, podczas konkursu piosenki dla
uczestników imprezy, ale także w ramach powiatowego przeglądu teatrzyków przedszkolnych w Nowej Soli.
Przygotowanie do konkursów dzieci i uczniów wymagało przeprowadzenia przez nauczycieli w przedszkolach i
szkołach wielu godzin zajęć edukacyjnych aby przybliżyć im obszar wspólnych działań. Opracowane przez nas
plansze, mapy i postery związane z tematyką projektu wykorzystywaliśmy do zajęć z dziećmi, spotkań z
rodzicami, eksponowaliśmy je także podczas szkoleń dla nauczycieli odbywających się w naszej placówce.
Towarzyszyły nam podczas gminnych konkursów aby mogli je zobaczyć inni uczestnicy - odbiorcy projektu.
Uczestniczące indywidualnie w konkursach dzieci i uczniowie, a także grupy przedszkolne i szkolne otrzymały
nagrody - pięknie wydane książki o tematyce przyrodniczej i słodkie upominki. Konkursy odbywały się w
bezpłatnie wynajętej sali koncertowej Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu „Zamek”. W przeprowadzeniu
ich pomagali pracownicy: Urzędu Miejskiego w Kożuchowie, KOKiS „Zamek”, nauczyciele, dyrektorzy i
rodzice z placówek oświatowych naszej gminy. Zorganizowaliśmy dla mieszkańców Kożuchowa pokaz
oczyszczania glinianek miejskich przez nurków z Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwa Wodnego,
spotkaliśmy się z przedstawicielami koła wędkarzy aby opowiedzieli dzieciom o potrzebie dbania o czystość
naszych rzek i zbiorników wodnych w kontekście żyjącej tam flory i fauny. Założyliśmy w salach hodowle
rybek w akwariach pokazując zależność pomiędzy zdrowiem rybek, a czystą wodą. Zorganizowaliśmy 5
godzinne warsztaty edukacyjne „Woda w środowisku naturalnym”, które poprowadził edukator z Centrum
Edukacji Ekologicznej i Zielonogórskiego Towarzystwa Edukacyjnego „Civilitas” w Zielonej Górze, w których
bezpłatnie uczestniczyło 18 nauczycieli z Gminy Kożuchów. Dzieci z naszej placówki były na wycieczce w
Muzeum Etnograficznym w Ochli (gdzie poznały dawne sposoby czerpania i noszenia wody) i w Stacji
Uzdatniania Wody (gdzie zobaczyły sposoby oczyszczania wody pitnej). Zorganizowaliśmy dla dzieci i
rodziców „Bal u Wodnika Szuwarka” podsumowujący projekt, na którym dzieci miały okazję sprawdzić swoją
wiedzę i umiejętności w zakresie tematyki projektu, uczestnicząc w zabawach i konkursach.

II. Działania związane z modernizacją przedszkola:
Przeprowadziliśmy modernizację jednej z łazienek na piętrze, polegającą na wymianie starych cieknących stale
urządzeń na nowe, które pozwalają w ekonomiczny sposób użytkować wodę. Modernizując łazienkę
pozyskaliśmy sponsorów i pomoc rodziców co pozwoliło nam dodatkowo położyć nowe płytki ścienne i
podłogowe, wymienić na nowe drzwi, lustra, wieszaki i półeczki na kubeczki do mycia zębów. Dzięki realizacji
projektu zmobilizowaliśmy osoby i środki dzięki którym mamy nową łazienkę i mniejsze zużycie wody.
W salach założyliśmy kąciki z wodą mineralizowaną do picia eliminując mniej zdrowe słodkie napoje,
zachęcaliśmy rodziców do podobnych praktyk w domach.
Oznakowaliśmy punkty poboru wody w przedszkolu i w domach chętnych dzieci znaczkami przypominającymi
o jej oszczędzaniu.

III. Działania towarzyszące:
Opracowaliśmy całościowy pakiet materiałów informacyjnych, związanych z programem „Szkoły dla
Ekorozwoju na Dolnym Śląsku – zadbajmy o wspólną przestrzeń” i naszym projektem, który trafił do Urzędu
Miejskiego oraz placówek oświatowych z naszej gminy. Pojedyncze materiały w formie ulotek były rozdawane
rodzicom oraz mieszkańcom.
W okresie realizacji projektu wydawaliśmy wkładkę tematyczną do naszego przedszkolnego miesięcznika pt.
„Kropelka” gdzie informowaliśmy rodziców o etapach realizacji projektu, przekazywaliśmy także wiedzę
związaną z ochrona czystości i zasobów wód naturalnych. Zainteresowaliśmy lokalną prasę naszymi
działaniami. W artykule „W Krainie Szuwarka” (Gazeta Nowosolska, styczeń 2007) został opisany projekt i
podjęte działania, ukazało się ogłoszenie o konkursie na plan zagospodarowania oczka wodnego (styczeń 2007),
gościliśmy też redaktorkę tego tygodnika na konkursie piosenki i plakatu co zostało opisane na łamach gazety
(kwiecień 2007). W miesięczniku „Bliżej Przedszkola” ukazało się ogłoszenie o konkursie literackim na wiersz
(grudzień 2006) i złożyliśmy artykuł do druku opisujący nasze działania projektowe. Prezentowaliśmy nasze
działania podczas „IX Lubuskiego Forum Ekologów” w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze
oraz na stronie internetowej naszego przedszkola.
Nawiązalismy kontakt z Centrum Edukacji Ekologicznej” w Zielonej Górze które przyznało naszej placówce
Zielony Certfikat „Przedszkola Przyjaznego Środowisku”. Centrum wsparło nasze działania materiałami
edukacyjnymi do zajęć edukacyjnych „Woda”, a także zaproponowało laureatom konkursu na scenariusz
metodyczny zamieszczenie ich prac na swojej stronie internetowej.
Podczas realizacji projektu wspierała nas p. Beata Gontarz, dr inż. nauk rolniczych w dziedzinie kształtowania
środowiska, zarówno w przygotowaniu materiałów edukacyjnych jak i podjętych działaniach edukacyjnoorganizacyjnych.

Partnerzy projektu:
Honorowy patronat - Burmistrz Kożuchowa, Gmina Kożuchów, Publiczne Przedszkole Nr 3, Szkoła
Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa w Broniszowie, Szkoła Podstawowa w
Stypułowie, Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym, Kożuchowski Ośrodek Kultury i Sportu „Zamek”,
Centrum Edukacji Ekologicznej w Zielonej Górze, Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 1, Konsultant
projektu dr Beata Gontarz, Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwa Wodnego, Koło Wędkarskie, Zakład Usług
Komunalnych USKOM (Stacja Uzdatniania Wody).

Budżet projektu:
Koszty planowane:
Kwota dotacji FPŚ
Inne źródła finansowania
Całkowity koszt projektu

– 5.440,00zł
– 13.215,00zł
– 18.655,00zł

Koszty poniesione
5.440,00zł
15.215,00zł
20.655,00zł

Wypowiedzi osób uczestniczących w projekcie (z ostatniej chwili):

 Zwycięzca konkursu piosenki z SP w Stypułowie …”To najszczęśliwszy dzień w moim życiu, nigdy jeszcze
nic nie wygrałem (ze łzami w oczach)”…
 Nauczyciele z wiejskich szkół: …”Fajnie, że znowu zorganizowaliście konkurs i znowu mamy tyle książek do
biblioteczek w klasach”…
 Konsultant projektu dr inż. Beata Gontarz …”Super, że zwróciliście uwagę na tak ważny temat. Już od
najmłodszych lat powinniśmy uczyć dzieci oszczędzania wody gdyż jest jej coraz mniej”…
 Redaktor Gazety Nowosolskiej …”Nie przypuszczałem, że tyle można robić z małymi dziećmi”…
 Dzieci z przedszkola …”Wodę należy oszczędzać aby było jej więcej do picia” ….’Musimy wszędzie
zakręcać krany, w łazience, w kuchni i w przedszkolu”…”Nie możemy wyrzucać do wody śmieci”…..”Rybki
lubią czystą wodę, w rzece, w jeziorze i w stawie i w akwarium”… „I jeszcze nie wolno myć koło jeziora i
rzeki samochodu” …

