
Realizacja II etapu Projektu „Tradycyjny sad” 

Działania podejmowane w ramach realizacji II etapu Projektu: 
-przygotowanie planu działań i ustalenie, kto będzie odpowiadał za poszczególne zadania 
- przygotowanie materiałów reklamowych – plakatów i ulotek promujących 
Projekt „Tradycyjny sad” i  ideę tradycyjnych sadów 
- kontynuacja akcji promocyjnej Projektu i tradycyjnych odmian drzew owocowych  
- poszerzanie wiedzy na temat sadownictwa oraz starych odmian grusz 
- przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji dla rodziców nt. realizowanego Projektu  
- zakup drzew owocowych i innych materiałów potrzebnych do założenia i pielęgnacji sadu 
- posadzenie drzew owocowych wspólnie z rodzicami 
- stworzenie terminarza zakładania mini sadu i terminarza zabiegów ochrony biologicznej  
- ustalenie optymalnych zabiegów agrotechnicznych w oparciu o analizę wybranego siedliska 
- pielęgnacja posadzonych drzew: podlewanie, nawożenie, opryski preparatami 
ekologicznymi 
- kontynuacja prowadzenia „Księgi sadu”, w której są zamieszczane wszelkie inicjatywy 
związane z Projektem 
- sprawozdanie z wykorzystania otrzymanego grantu 
- dokumentacja działań  
  
Sprawozdanie z prezentacji Projektu „Tradycyjny sad” dla rodziców . 
Dnia 14maja 2019 roku przeprowadzona została prezentacja dla rodziców nt. Projektu 
„Tradycyjny sad”. Rozpoczęła się ona o godz. 16.00, przed wywiadówką. Na prezentacji byli 
obecni rodzice uczniów i rodzice przedszkolaków oraz niektórzy nauczyciele i my – grupa 
„Wspaniałe gruszki” wraz z opiekunem p. Anną Staniucha.  
Po powitaniu gości przedstawiliśmy naszą grupę i Projekt „Tradycyjny sad”.  
A nasza prezentacja wyglądała następująco: 
Szef zespołu zaprezentował nowy Projekt „Tradycyjny sad” i przypomniał o ubiegłorocznej 
edycji Projektu, w którym również uczniowie naszej szkoły brali udział. Podał najważniejsze 
informacje na temat Projektu „Tradycyjny sad”. Każdy z członków zespołu przedstawił, jakie 
zadania wykonał w I etapie Projektu, a jakie wykona w II etapie.  
Przedstawiliśmy źródła, gdzie można znaleźć informacje na temat  Projektu „Tradycyjny sad.  
Pokazaliśmy na mapie pomologicznej  starych odmian  zamieszczonej na głównej stronie 
Projektu „Tradycyjny sad”, które drzewa owocowe zostały zgłoszone przez uczniów z naszej 
szkoły w ubiegłym roku  szkolnym podczas realizacji projektu.  
Nasza prezentacja ukazywała korzyści z powrotu do tradycyjnych odmian. Szczególnie na 
odporność jabłoni i grusz na mróz i choroby. Zwracała uwagę na ekologiczny sposób 
pielęgnacji drzew nie powodujący negatywnego wpływu na środowisko.  
Zachęciliśmy rodziców do posadzenia takich drzew owocowych we własnych sadach.  
Podczas prezentacji przedstawiliśmy Rodzicom wykonane przez nas prace plastyczne, 
informacyjne: Plakaty, Ulotki oraz  Księgę Sadu. Materiały reklamowe miały charakter 
informacyjny, zachęcały do zainteresowania się Projektem, zawierały informację, gdzie 
można dowiedzieć się więcej nt. Projektu. Niektóre ulotki były wykonane ręcznie, a inne za 
pomocą komputera. 
 W spotkaniu wzięła również udział osoba wspierająca nasz Projekt, która podkreśliła, że 
stare odmiany drzew owocowych – to powrót do przeszłości, to powrót do lat dzieciństwa, do 
przypomnienia sobie dawnych sadów i dawnych odmian drzew owocowych. 


