
 
Codziennie nasze przedszkolaki z niecierpliwością czekają na zabawę 

w przedszkolnym ogrodzie. I nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ nasz ogród 
przedszkolny śmiało możemy określić mianem „dziecięcego ogrodu zabaw”. 
Kryje on w sobie mnóstwo zakamarków i taje
dzieci każdego dnia. Mamy tu wspaniały drzewostan, dający latem przyjemny 
cień i chłód oraz bogaty zbiór krzewów, roślin i ziół. Nasz ogród jest domem dla 
wielu ptaków i owadów, zaś we wrześniu 2018 r. widzieliśmy tu nawet wi
Jednym słowem - ogród Przedszkola nr 3 w Lublinie jest dla dzieci nie tylko 
miejscem zabawy, ale również nauki (edukacja przyrodnicza) i pracy (uprawa 
ogródka warzywnego, którą wkrótce rozpoczniemy). 

Wydawałoby się, że tak piękny ogród nie potrze
ozdób. Tymczasem pojawiła się w nim tzw. „biżuteria ogrodowa”. Dlaczego? 
Jest ona częścią działań, zmierzających do tego, aby nasz ogród zyskał miano 
ogrodu sensorycznego. 
rodzaju materiałów wtórnych lub tzw. „rzeczy niepotrzebnych”, np. plastikowych 
nakrętek, koralików, wstążek, tasiemek, guzików, kluczy, muszelek, itd. Takie 
ozdoby mają przeróżne kształty i formy, mienią się w słońcu tysiącem kolorów, 
stymulując zmysł wzroku dzieci. Ponadto,
dźwięki: brzęczą, dzwonią, stukają, stymulując tym samym słuch dzieci. 
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przedszkolny śmiało możemy określić mianem „dziecięcego ogrodu zabaw”. 
Kryje on w sobie mnóstwo zakamarków i tajemnic na nowo odkrywanych przez 
dzieci każdego dnia. Mamy tu wspaniały drzewostan, dający latem przyjemny 
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miejscem zabawy, ale również nauki (edukacja przyrodnicza) i pracy (uprawa 
ogródka warzywnego, którą wkrótce rozpoczniemy).  

Wydawałoby się, że tak piękny ogród nie potrzebuje już żadnych 
ozdób. Tymczasem pojawiła się w nim tzw. „biżuteria ogrodowa”. Dlaczego? 
Jest ona częścią działań, zmierzających do tego, aby nasz ogród zyskał miano 
ogrodu sensorycznego. Biżuteria ogrodowa to ozdoby wykonane z różnego 

wtórnych lub tzw. „rzeczy niepotrzebnych”, np. plastikowych 
nakrętek, koralików, wstążek, tasiemek, guzików, kluczy, muszelek, itd. Takie 
ozdoby mają przeróżne kształty i formy, mienią się w słońcu tysiącem kolorów, 
stymulując zmysł wzroku dzieci. Ponadto, poruszane wiatrem, wydają rozmaite 
dźwięki: brzęczą, dzwonią, stukają, stymulując tym samym słuch dzieci.  
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W kwietniu 2019 r. nasze przedszkole zorganizowało 
Plastyczno – Techniczny n/t Ogród Sensoryczny „Biżuteria Ogrodowa”
celem było rozbudzanie myślenia twórczego
możliwości, stwarzanie okazji do nabywania kompetencji wg Planu Daltońskiego: 
samodzielność, współpraca,  odpowiedzialność oraz 
i pomysłowości w tworzeniu różnorodnych prac plastyczno 
z wykorzystaniem surowców wtórnych.

Biżuterią ogrodową w ramach tego Przeglądu wykonały łącznie trzy 
lubelskie placówki: Przedszkole nr 25
 Przedszkole nr 25: Patryk Syroka po opieką P. Joanny Błaszczak;
 Przedszkole nr 81: Joanna Gadzała, Karolina Kasiak i Alicja Josicz pod 

opieką  P. Anny Zalewskiej 
 Przedszkole nr 3 : dzieci z Oddziału „Krasnoludki” pod opieką P. 

Miciuły - Kozak, dzieci z Oddziału „Stokrotki” pod opieką P. Beaty Krysy 
oraz dzieci z Oddziału „Biedronki” pod opieką P. Kamili Kapicy

Wszystkie prace, które wpłynęły na nasz Przegląd, charakteryzowała niezwykła 
pomysłowość i oryginalność. Wykonane zostały z płyt CD, koralików, plastikowych 
butelek, śrubek, widelców, muszelek, wstążeczek, plastikowych nakrętek. 
2019 r. miała miejsce uroczysta ekspozycja biżuterii ogrodowej
z drzew naszego ogrodu oraz na ogrodzeniu przedszkola, tworząc tym samym 
swoisty kącik biżuterii ogrodowej. Mieniące się w słońcu i brzęczące na wietrze 
ozdoby stymulują zmysł wzroku i 
Uczestnikom naszego przeglądu serdecznie gratulujemy i dziękujemy! A oto 
fotorelacja z Przeglądu Plastyczno 
„Biżuteria ogrodowa” …
                                                                                                      

 

W kwietniu 2019 r. nasze przedszkole zorganizowało Przegląd  
Techniczny n/t Ogród Sensoryczny „Biżuteria Ogrodowa”

rozbudzanie myślenia twórczego, wzmacnianie wiary we własne 
stwarzanie okazji do nabywania kompetencji wg Planu Daltońskiego: 

samodzielność, współpraca,  odpowiedzialność oraz rozwijanie wyobraźni 
i pomysłowości w tworzeniu różnorodnych prac plastyczno - konstrukcyjnych 
z wykorzystaniem surowców wtórnych. 

Biżuterią ogrodową w ramach tego Przeglądu wykonały łącznie trzy 
Przedszkole nr 25, Przedszkole nr 81 oraz nasza placówka

Przedszkole nr 25: Patryk Syroka po opieką P. Joanny Błaszczak; 
Przedszkole nr 81: Joanna Gadzała, Karolina Kasiak i Alicja Josicz pod 
opieką  P. Anny Zalewskiej – Frodymy; 
Przedszkole nr 3 : dzieci z Oddziału „Krasnoludki” pod opieką P. Agnieszki 

Kozak, dzieci z Oddziału „Stokrotki” pod opieką P. Beaty Krysy 
oraz dzieci z Oddziału „Biedronki” pod opieką P. Kamili Kapicy.  

Wszystkie prace, które wpłynęły na nasz Przegląd, charakteryzowała niezwykła 
pomysłowość i oryginalność. Wykonane zostały z płyt CD, koralików, plastikowych 
butelek, śrubek, widelców, muszelek, wstążeczek, plastikowych nakrętek. 21 maja 

ce uroczysta ekspozycja biżuterii ogrodowej na jednym 
z drzew naszego ogrodu oraz na ogrodzeniu przedszkola, tworząc tym samym 
swoisty kącik biżuterii ogrodowej. Mieniące się w słońcu i brzęczące na wietrze 
ozdoby stymulują zmysł wzroku i słuchu naszych przedszkolaków. Wszystkim 
Uczestnikom naszego przeglądu serdecznie gratulujemy i dziękujemy! A oto 
fotorelacja z Przeglądu Plastyczno – Technicznego n/t Ogród Sensoryczny 

…               
                                                                                                      Koordynatorzy: Joanna Koziej, Agnieszka Korol

Przegląd  
Techniczny n/t Ogród Sensoryczny „Biżuteria Ogrodowa”. Jego 

wzmacnianie wiary we własne 
stwarzanie okazji do nabywania kompetencji wg Planu Daltońskiego: 

rozwijanie wyobraźni                         
konstrukcyjnych                      

Biżuterią ogrodową w ramach tego Przeglądu wykonały łącznie trzy 
nasza placówka: 

Przedszkole nr 81: Joanna Gadzała, Karolina Kasiak i Alicja Josicz pod 

Agnieszki 
Kozak, dzieci z Oddziału „Stokrotki” pod opieką P. Beaty Krysy 

Wszystkie prace, które wpłynęły na nasz Przegląd, charakteryzowała niezwykła 
pomysłowość i oryginalność. Wykonane zostały z płyt CD, koralików, plastikowych 

21 maja 
na jednym                  

z drzew naszego ogrodu oraz na ogrodzeniu przedszkola, tworząc tym samym 
swoisty kącik biżuterii ogrodowej. Mieniące się w słońcu i brzęczące na wietrze 

słuchu naszych przedszkolaków. Wszystkim 
Uczestnikom naszego przeglądu serdecznie gratulujemy i dziękujemy! A oto 

Technicznego n/t Ogród Sensoryczny – 

Koordynatorzy: Joanna Koziej, Agnieszka Korol 





  



   



 



  





  



  



  



  



  



  



   



  


