
Działalność edukacyjna  

w gospodarstwie rolnym 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć 

Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 
Materiał opracowany na zlecenie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 



 

Stałe monitorowanie rozwoju agroturystyki w Polsce i na Dolnym Śląsku, 

prowadzone przez Wojewódzki Ośrodki Doradztwa Rolniczego na początku 

XXI w. wskazały na rosnące wymagania agroturystów względem nie tylko 

standardu świadczonych usług, ale również względem dodatkowych atrakcji. 

Dodatkowe atrakcje w agroturystyce 



 

• Wędkowanie 

• Grill 

• Boiska do gry 

• Baseny odkryte w lecie 

• Zjeżdżalnie tyrolskie 

• Kina plenerowe 

• Inscenizacje 

• koncerty 

 

 

Wachlarz ofert był i jest bardzo szeroki 



 

• Sport i rekreacja 

• Rodziny z dziećmi 

• Zielone szkoły 

• Terapie  

 

 

 

Specjalizacje w agroturystyce 



 

 

 

 

A gdzie się podziało „rolnictwo” w agroturystyce??? 



 

 

 

 

Rolnictwo stało się poszukiwaną atrakcją 



Warsztaty i pogadanki 

• ceramiczne 

• zielarskie 

• wypieku chleba, mielenia ziarna 

• wyrobu masła 

• wyrobu sera 

• wypieku ciasteczek 

• przetwarzania owoców, warzyw 

i grzybów 

• przetwarzania wełny owczej 

• literackie 

• przyrodnicze 

• rękodzielnicze 

 

 

Profil edukacyjny gospodarstw agroturystycznych 



 

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

- Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie 

 

- 16 Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego 

 

Idea utworzenia sieci zrzeszającej obiekty prowadzące 

edukację w gospodarstwie rolnym 



Wzorem edukacji w gospodarstwie rolnym była da polskich 

doradców Sieć „Witamy w gospodarstwie rolnym” we Francji 

 

- Sieć zrzesza około 7 tysięcy członków 

- Wśród nich są gospodarstwa rolne  

i agroturystyczne 

- Sieć znana jest zarówno w szkołach, jak i 

Ministerstwie Edukacji 

 



 

Doradcy rolniczy i rolnicy prowadzący lub zainteresowani edukacją 

pojechali do Francji, by popatrzeć jak funkcjonują gospodarstwa 

pedagogiczne zrzeszone w Sieci „Witamy w gospodarstwie rolnym”. 

Wyjazd studyjny do Alzacji – rok 2012  



 

• Pomieszczenia przygotowane do prowadzenia warsztatów 

• Tablice i inne pomoce dydaktyczne 

• Schemat prowadzenia zajęć 

• Niezwykła „kulturę” odżywiania się 

Co podpatrzyliśmy… 



 

• Jak funkcjonuje doradztwo rolnicze we Francji 

• Jakie są założenia Sieci „Witamy w gospodarstwie rolnym” 

• Jakie są wymagania sanitarne 

Czego się dowiedzieliśmy wtedy… 



 

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 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=aM-gSGKDBPKv9M&tbnid=wiZx6BkGQQTqzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://kcer.pl/index.php/69-aktualnosci/480-seminarium-internetowe-koncepcja-funkcjonowania-i-budowa-systemu-opiekunw-wsi&ei=-X_WUvKQMaGx0AX114HYCg&bvm=bv.59378465,d.bGE&psig=AFQjCNElScVUOixZsjzNuVOTPMJz-vQnaQ&ust=1389875574406142


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 



STRONA INTERNETOWA 

www.zagrodaedukacyjna.pl 



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 styczniu 2018 

roku - 248 obiektów. 17 



CZYM JEST ZAGRODA EDUKACYJNA ? 

Jest to gospodarstwo rolne znajdujące się na terenie wiejskim, które 

posiada 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. 



Mali odkrywcy 

• Na terenie zagrody znajduje się wiele miejsc i obiektów, które mogą „stanowić” 

okazję do odkryć.  

• Uczenie się poprzez działanie stanowi optymalne środowisko dla uczenia się. 

• W zagrodzie dzieci zdobywają wiedzę np. skąd bierze się mleko, umiejętności  

np. robienia sera i kreują postawy (cierpliwość, szacunek wobec istot żywych i 

wytworów człowieka, komunikowanie się, współpraca, itp.) 



PROGRAMY EDUKACYJNE: 

• Dostosowane są do wieku dzieci. 

• Związane są z bezpośrednim kontaktem dzieci ze środowiskiem. 

• Zapewniają aktywność badawczą – w zależności od rodzaju gospodarstwa  

i zaplecza dydaktycznego. 

• Zwykle zakładają trzy podstawowe formy aktywności (słowna, ruchowa, wytwórcza). 



ZAPLECZE EDUKACYJNE ZAGRÓD 

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 dydaktyczne 

Tablice informacyjne 

Plansze 

naturalne rekwizyty 

 

Pomoce nie muszą być wymyślne, czasem jajko 

może być o wiele większą inspiracją niż niejedna 

skomplikowana pomoc dydaktyczna. Proste 

przedmioty mogą stanowić „oś lekcji”, wokół której 

zbudowany jest cały scenariusz.  



Metody realizowanych programów  

• Ścieżki edukacyjne 

• Pogadanki 

• Warsztaty 

• Lekcje w terenie 

 Każdy program edukacyjny jest realizowany w zagrodzie na podstawie opracowanych 
wcześniej scenariuszy. 



Aktywność ruchowa 

W zagrodach stosowane są różne metody 

aktywizujące np. gry terenowe, 

inscenizacje, konkursy, pedagogika 

zabawy oraz systemy motywacyjne np. 

nagradzanie najbardziej aktywne dzieci. 



WYBRANE ZAGRODY EDUKACYJNE  

NA DOLNYM ŚLĄSKU 



KOWALOWE SKAŁY, Agata Kowal-Ruschil, Wrzeszczyn, 

powiat jeleniogórski 

Warsztaty filcowania 



ŚCIEŻKA PSZCZELARSKA, Godzięcin, powiat wołowski 

SPIŻARNIA MIODOWA, Rezerwat Przyr. Grody Ryczyńskie, p. oławski 

MIODOWA PASIEKA OD POKOLEŃ, Gorzuchów, powiat Kłodzki 

EKOPASIEKA, Kuźnica Czeszycka, powiat milicki 

Ścieżka pszczelarska, skansen z ulami, warsztaty rękodzielnicze, degustacja miodów, 

pogadanki nt. ekologii i środowiska naturalnego 



ZAGRODA CHŁOPSKA – SKANSEN PEŁEN ZIÓL  

dr Eugeniusza Babicza 

Ruszowice, powiat głogowski 

Pogadanki, warsztaty dotyczące zielarstwa, 

rolnictwa, dawnego sprzętu gd 
Skansen – dawna architektura 



DOM CHLEBA – GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE 

SERCE 

Radzimowice, powiat jaworski 

„wszystko” nt. orkiszu Warsztaty wypieku chleba 



Agroturystyka Studzienno & zagroda  edukacyjna, Xymena 

Sośnicka 

Studzienno, powiat kłodzki 

Dziedzictwo kulturowe ziemi kłodzkiej Zajęcia edukacyjno-rekreacyjne 



GALERIA POD ANIOŁEM, Bogusława i Zenon Rudniccy 

Dobków, powiat złotoryjski 

Warsztaty ceramiczne, wypieku chleba 



AGROTURYSTYKA MARIANÓWEK Sylwia Ostrowska 

Marianówek, powiat dzierżoniowski 

Warsztaty wypieku chleba, ekologiczne  
Zajęcia rekreacyjne 



AGROTURYSTYKA WISIENKA, ZIELONE 

LABORATORIUM, Marta i Maciej Zawierucha 

Rzeszówek, powiat złotoryjski 

Warsztaty zielarskie, mydlarskie, czerpania 

papieru 



SZKOŁA W OGRODZIE, Anna Rawska 

Bukowna, powiat lubiński 

Ścieżka edukacyjna, warsztaty plastyczne, hotel dla owadów, warsztaty 

muzyczne 



GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE KOZIA ŁĄKA 

Bożena Sokołowska 

Łomnica, powiat jeleniogórski 

Hodowla kóz, wytwarzanie serów 



ZAGRODA EDUKACYJNA PASTERNAK 

Malwina Pasternak, Lutomierz, powiat ząbkowicki 

Warsztaty: produkcja sera na wesoło, sklepik firmowy 



OSTOJA NAD MŁYNÓWKĄ 

Edyta Mulka-Gonera, Mościsko, powiat dzierżoniowski 

Pieczenie podpłomyków, kiszenie kapusty, lepienie pierogów, pielenie 

grządek, warsztaty lniarskie, warsztaty świąteczne 



ŚWIERKOWE ZACISZE 

Państwo Kiziuk, Jakubowo Lubińskie, powiat polkowicki 

Warsztatu wypieku ciasteczek, robienia masła, robienia mioteł  



BOCHENKOWA ZAGRODA 

Państwo Bochenek, Krzelków, powiat ząbkowicki 

Warsztaty dotyczące starego 

zwodu szewca i stolarza,  

jaja – skąd się biorą,  

zwierzaki w gospodarstwie 



RADONIÓWKA 

Pani Bogusława Muszka-Sobiecka, Radoniów, powiat lwówecki 

Ścieżka edukacyjna „Iść w stronę Słońca” (rozpoznawanie ziół i krzewów, warsztaty 

bibułkarskie, degustacje produktów regionalnych, warsztaty piernikarskie 



BAZYLOWA POLANA 

Państwo Idzikowscy, Piotrkowiczki, powiat trzebnicki 

Warsztaty/wykopki „Wielka draka z powodu ziemniaka”, „Na zielonej łące”,  



BAZMAJĄTEK ZIEMSKI NIWA 

Pani Hanna Jankowska, Piotrkosice, powiat milicki 

„Miałczy kotek miau, czyli rzeka mleka, „Abecadło o chlebie” 



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. 



Forma prowadzenia zagrody edukacyjnej 
• Bez rejestrowania działalności gospodarczej – jako promocja gospodarstwa rolnego 

(np. RHD), agroturystyki - tylko wtedy gdy pobyty grup odbywają się bez pobierania 
opłat.  

• Bez rejestrowania działalności gospodarczej – jako działalność nierejestrowa. 

• Działalność gospodarcza. 



Konstytucja Biznesu i Prawo 
Przedsiębiorców 

• Wprowadzenie tzw. pakietu startowego – ułatwień dla nowych przedsiębiorców. 
 
Początkujący przedsiębiorcy mogą być zwolnieni ze składek na ubezpieczenia 
społeczne przez pierwsze 6 miesięcy działalności. Przedsiębiorca  musi zgłosić się do 
obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia 
działalności, a nie w ciągu 7 dni - jak to jest obecnie. Potem może skorzystać przez 2 
lata z obniżonych (preferencyjnych) składek.  
Nie dotyczy to składek na ubezpieczenie zdrowotne, które są obowiązkowe również 
dla przedsiębiorców korzystających z ulgi.  



Działalność nierejestrowa 
Dotyczy m.in. drobnej działalności zarobkowej osób fizycznych, np. dorywczego handlu lub 
okazjonalnych usług. Jeśli przychody z tej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 
50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, działalność ta nie jest uznawana za 
działalność gospodarczą i nie będzie trzeba jej rejestrować w Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej.  

 

Dochody z takiej działalności są opodatkowane na zasadach ogólnych. Jest przeznaczona 
dla osób, które wykonują działalność osobiście (nie w spółce) oraz przez ostatnie 5 lat nie 
prowadziły firmy. Działalność taka nie może być objęta wymogiem uzyskania koncesji, 
pozwolenia czy licencji. 



„Wyróżnij się! – Specjalizacja w turystyce 

kluczem do sukcesu” 

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl 
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

 
Celem operacji jest transfer wiedzy dotyczącej prowadzenia specjalistycznej działalności 

turystycznej na obszarach wiejskich w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami 

prawnymi, do osób zamierzających prowadzić lub już prowadzących działalność 

turystyczną na obszarach wiejskich. 

Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  

na lata 2014-2020. 


