
Nie ma życia bez wody 
 

Projekt realizowany w 2013 r. przez Towarzystwo Na Rzecz Ochrony Przyrody, oraz zespół 
przedszkoli „Baja” dzięki pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Krakowie 
Celem zadania była ochrona płazów oraz edukacja ekologiczna w zakresie ochrony płazów i 
środowiska ich życia. Płazy należą do zwierząt najbardziej zagrożonych. Główną przyczyną są 
zmiany w środowisku spowodowane przez człowieka. Liczebność i różnorodność płazów zależy 
m.in. od zabiegów ochronnych np. zabezpieczanie tras migracyjnych płazów przebiegających przez 
drogi, zachowania małych zbiorników wodnych 

  Zadania w zakresie czynnej ochrony płazów prowadzone były we współpracy z 
Ojcowskim Parkiem Narodowy i polegały na zabezpieczeniu trasy migracyjnej płazów w Pieskowej 
Skale. Przy drodze zostały umieszczone znaki „Uwaga na płazy”. Na grobli pomiędzy stawami 
zainstalowany został punkt informacyjno-edukacyjny. Wzdłuż drogi zainstalowana została siatka 
oraz zostały wkopane wiadra, z których płazy były przenoszone do stawów dwukrotnie w ciągu doby 
(rano i w godzinach wieczornych). Długość zabezpieczonego odcinka wynosiła 600 m, w tym 52 
metry były rozpięte przy stawie nr 3 (na powrotach). Siatka była rozpięta wzdłuż drogi od Wąwozu 
Sokolec do stawu w miejscowości Sułoszowa). W godzinach wieczorno-nocnych płazy były również 
zbierane na odcinkach drogi, które ze względu na usytuowanie nie mogły zostać zabezpieczone w 
formie siatki. Efektem działań było bezpieczne przeniesienie 7.538 zwierząt, z tego do stawów  4.535 
(4.524 ropuchy szare, 8 żab trawnych, 2 traszki grzebieniaste, 1 traszka zwyczajna), powracających 
3.003 zwierząt (2.990 ropuch szarych i 13 żab trawnych) 
W soboty i niedziele prowadzono działalność edukacyjną z młodzieżą szkolną i zwiedzającymi 
Ojcowski Park Narodowy.  

  

 

 



  

 
 

 

 

 
 

Projekt związany był także z edukacją ekologiczną najmłodszych dzieci. Miał inicjować 
działania przedszkoli i (w tym personelu i rodziców) na rzecz edukacji ekologicznej wśród dzieci, ich 
rodziców. Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody wspólnie z przedszkolami i szkołami już od 
kilku lat podejmuje działania aktywizujące społeczność lokalną w działania proekologiczne. To 
właśnie przedszkola powinny być pierwszym etapem w edukacji ekologicznej dzieci. Powinny być 
również miejscem rozwoju świadomości ekologicznej nie tylko dzieci ale i dorosłych.  
Do realizacji projektu włączyło się Przedszkole Niepubliczne „BAJKA” na os. Uroczym 6, ul. 
Skośnej 45, os. Piastów 21 B, ul. Ks. J. Kurzei 14.  
Zrealizowano między innymi 110 godz. zajęć dydaktyczno- wychowawczych o dotyczących ochrony 
wód i płazów, w których  wzięło udział ok. 350  dzieci. 



W ramach projektu zorganizowano również  konkursy i prezentacje  :  
  konkurs recytatorsko- wokalny „Żaby, żabki  i woda”-   
  konkurs  na plakat ekologiczny - „ Woda to życie- chronimy wodę” ; 
  międzyprzedszkolny konkurs plastyczny – wykonanie plakatu „Krakowskie dzieci apelują o 
czystość wód”  
  quiz  wiedzy o wodzie dla starszych dzieci „Woda źródłem życia”  i dla młodszych przedszkolaków 
pt.: „ Woda to skarb” 
  konkurs fotograficzny  pt.:  „Życie płazów” -  uczestnikom przyznano nagrody książkowe i 
dyplomy 
  przedstawienie teatralne dla Rodziców pt.: „Woda to nasze życie traktujmy ją należycie” 
  przegląd piosenki ekologicznej pt.: „Mali artyści w obronie przyrody”  
We wszystkich grupach przeprowadzono liczne dodatkowe działania dydaktyczno-wychowawcze 
dotyczące wody, m.in. „Co pływa, a co tonie?”, „Czy woda z rzeki  jest czysta?”, „Jak powstają 
ścieki i czy ścieki można oczyścić?”; „Jak woda staje się czysta?”doświadczenia: „Chmura i deszcz 
pod talerzem”, „Kostki lodu to też woda”; założenie hodowli glonów z wykorzystaniem wody z 
oczka wodnego ogrodu przedszkolnego. Działania podjęto w budynku przedszkolnym jak również 
ogrodzie.  
 Prowadzono także zabawy i zajęcia pogłębiające i poszerzające tę tematykę np. układanie puzzli, 
wznoszenie konstrukcji, rozwiązywanie zagadek słownych, wzrokowych, słuchowych, zabawy 
ruchowe, tworzenie makiet, kompozycji płaskich i przestrzennych, zdobywanie wiedzy poprzez 
poznawanie ciekawostek o życiu płazów oraz zwierząt wodnych, oglądanie albumów, książek o 
tematyce dotyczącej wód i płazów, działaniu oczyszczalni ścieków itp. wcielanie się w role podczas 
zabaw zorganizowanych i wymyślanych przez dzieci. Przeprowadzono pogadanki w łazienkach 
przedszkolnych na temat „ Jak należy prawidłowo i oszczędnie korzystać z wody bieżącej”  
Zorganizowano również zajęcia terenowe: 
- Wycieczka do ZOO- dzieci ze wszystkich Przedszkoli „Bajka”-  poznanie różnych gatunków 

zwierząt  wodnych i  wodnolądowych, utrwalanie poznanych wiadomości  
- Wycieczka badawcza nad zalew przy ul. Bulwarowej oraz nad rzekę Dłubnię - obserwowanie 

wyglądu zbiornika wodnego, rzeki i terenu nadrzecznego, podziwianie krajobrazu oraz 
podkreślenie ich wpływu na samopoczucie człowieka, poznanie roślin i zwierząt żyjących w 
wodzie i nad wodą, zajęcia nad rzeką  

- Ekologiczne Marsze Przedszkolaków ulicami osiedli z transparentami zachęcającymi do ochrony 
wód i płazów:  „Chrońmy wodę!” , „ Nie zabieraj domu żabom” 

Wszelkie działania podjęte w tym zakresie wpłynęły na poziom wiedzy i świadomości 
przedszkolaków, obserwujemy to podczas zabaw dowolnych, zajęć dydaktycznych, jak również 
podczas swobodnych rozmów dzieci. 

Przedszkola Bajka wraz z Towarzystwem na Rzecz Ochrony Przyrody już od kilku lat 
podejmują działania aktywizujące społeczność lokalną w działania proekologiczne.  To właśnie 
przedszkola są pierwszym etapem w edukacji ekologicznej dzieci oraz miejscem rozwoju 
świadomości ekologicznej nie tylko dzieci ale i dorosłych. To właśnie od dzieci należy kształtować 
postawę „strażnika przyrody”, rozumiejącego sens jej ochrony przed niszczycielskim działaniem 
dorosłego człowieka. 
 

  



  

 

 

  

  

 
 
 



Zadanie realizowane dzięki pomocy finansowej  
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 

 

 
 
 
 
 


