
 
Ewaluacja innowacji pedagogicznej „Nasz ogród” 

 

Innowacja pedagogiczną „Nasz ogród” objęci byli wychowankowie IX zespołu 

rewalidacyjno - wychowawczego Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego  

w Krośnie oraz nauczyciele pracujący z nimi. 

            Innowacyjność pedagogiczna polegała na obserwacji i działaniu w bezpośrednim 

kontakcie  z przyrodą na terenie ogródka Ośrodkowego  przez cały rok.  

            Wychowankowie zakładali i pielęgnowali ogród kwiatowy, ziołowy oraz warzywny  

w skrzyniach z uprawną ziemią umieszczonych na odpowiedniej wysokości, dostosowanej do 

wzrostu wychowanków w celu nie pogłębiana wad postawy. Wyhodowane warzywa 

posłużyły do wykonywania posiłków tj. kanapek, sałatek. Uczestnicy innowacji podczas zajęć  

z gospodarstwa domowego przygotowywali zdrowe sałatki, przekąski  z wykorzystaniem 

produktów z ogródka warzywnego. Nadmiar wyhodowanych warzyw był przekazywany do 

kuchni ośrodkowej. Ogród był również miejscem relaksu,  przeprowadzania obserwacji, 

doświadczeń i eksperymentów. 

 

Działania innowacyjne prowadzone były od kwietnia 2018 r. do listopada 2019 r.  

Cele główne: 

-  Poznanie procesu uprawy, wzrostu i pielęgnacji warzyw, ziół i kwiatów, 

-  Założenie poszczególnych hodowli w kącikach przyrodniczo-badawczych (kącik warzywny, 

  ziołowy), 

-  Poznanie rodzajów  i  nazw warzyw, ziół i kwiatów, 

-  Wzbogacanie wiedzy na temat otaczającej przyrody za pomocą zmysłów, 

-  Zapewnianie wychowanką możliwości obcowania z przyrodą w ciągu całego roku, 

-  Stwarzanie warunków do podejmowania obserwacji, odkrywania i eksperymentowania w ciągu 

całego roku. 

 

Cele szczegółowe: 

Wychowanek : 

 Rozpoznaje i nazywa okazy warzyw, ziół i kwiatów, 

 Potrafi przygotować miejsce uprawy, 

 Wie, co potrzebne jest roślinom do życia, 



 Wykorzystuje narzędzia ogrodnicze zgodnie z ich przeznaczeniem,  

 Używa węża ogrodniczego do podlewania roślin, 

 Rozróżnia nawilżenie gleby, 

 Pielęgnuje założone grządki; pieli, podlewa, rozsadza rośliny, porządkuje ogród, 

 Potrafi wykorzystać wyhodowane warzywa do wykonania kanapek, sałatek, 

 Pamięta o zachowaniu zasad higieny tj. mycia warzyw przez spożyciem, 

 Dostrzega piękno przyrody i zmiany w niej zachodzące w poszczególnych porach roku, 

 Zna etapy rozwoju roślin, 

 Wie, że ogród jest miejscem życia roślin, 

 Rozumienie potrzeby relaksu i odpoczynku w kontakcie z przyrodą, 

 Odczuwa radość z możliwości eksperymentowania i działania. 

Prace w ogrodzie: 

Przygotowanie skrzyń i podłoża do sadzenia roślin 

 

 



 

 

 

 

 



Rozpoznawanie zakupionych ziół 

  

Sadzenie ziół 

 

 



 

 

 

 

 



Podlewanie roślin 

 

 

 

 



Etykietowanie posadzonych ziół 

 

 

 

 



Sadzenie kwiatów 

 

 

 

 



Pielęgnacja pomidorów 

 



 

 

Zajęcia ogrodnicze stwarzały poczucie przydatności, rozwijały kreatywność, 

zachęcały do myślenia, działania. Innowacja pedagogiczna dała wychowankom możliwość 

odczuwania radości z kontaktu z przyrodą czyli regularny i bezpośredni kontakt ze 

środowiskiem przyrodniczym.  

 



 

Efekty realizacji programu 

 

Wychowanek: 

 Potrafi przygotować miejsce uprawy, 

 Wie, jak należy pielęgnować ogród ziołowy, warzywny i kwiatowy, 

 Wie, co potrzebne jest roślinom do życia, 

 Wie, jak należy posługiwać się narzędziami ogrodniczymi, 

 Wie, jak używać węża ogrodniczego do podlewania roślin,  

 Zna etapy rozwoju roślin, 

 Zna rolę wody w przyrodzie i wie kiedy należy podlewać rośliny, 

 Zna nazwy warzyw, ziół i kwiatów rosnących na grządkach, 

 Wie, jakie zmiany zachodzą w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku, 

 Wie, jak należy wykorzystywać warzywa w kuchni, 

 Wie, że ogród jest miejscem życia roślin, 

 Wie, jak odpoczywać w kontakcie z przyrodą. 

 

                                                                                                       Opracowała: Joanna Fiejdasz 


