
Program zajęć edukacyjnych 
 

 Gospodarstwo „Rogata Owca”/ Beata Piekalska 
________________________________________________ ______________________________________________________________________                  

Nazwa obiektu / nazwisko prowadzącego 

 

 Lędzina 25, 56-321 Bukowice                                                                                              dolnośląskie 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                           Adres                                                                             Województwo 

 

1. Temat / tytuł zajęć: 

Barwierstwo czyli pomaluj mój świat . 
Zzajęcia barwierskie dla dzieci i dorosłych. Wykorzystanie barwników roślinnych do barwienia wełny i lnu. 

 

2. Czas trwania zajęć: 

3-4 godziny lub dłużej  (indywidualny tok i program zajęć) 

3. Grupa docelowa: 
 
Wszystkie grupy wiekowe 

 

4. Liczebność grupy: 
 

min. min. 5    max. 25  

5. Prowadzący zajęcia: 
 
Beata Piekalska i zapraszani współprowadzący, jeśli jest potrzeba  

6. Zakres tematyczny: 
 
Owca – najwcześniej udomowione zwierzę gospodarskie i towarzyszące człowiekowi od tysiącleci. Rys 

historyczny, gatunki. 

Owce północne na przykładzie rogatej wrzosówki lineburskiej. 

Co to jest runo. Typy runa owczego. 

Barwierstwo – rzemiosło historyczne. 

Techniki barwierskie. 

Barwniki naturalne roślinne i zwierzęce. 

Barwniki regionalne roślinne. 

Próby barwienia wypranego runa w marzannie barwierskiej, łuskach cebuli, kor ze olchy, listkach brzozy, 

etc. 

7. Harmonogram/przebieg zajęć: 
 
Na wstępie witamy grupę i robimy krótką wycieczkę po gospodarstwie i odwiedzamy stado owiec, które 

w zależności od pory dnia może znajdować się na pastiskach lub odpoczywać w lesie. Tam też 

uczestnicy zajęć poznają historię owiec, dowiadują o procesie domestykacji, gatunkach, moga też 

dotknąć runa na zwierzętach (dwa barany testowe lubiące dzieci). Towarzyski baranek Franek, czasem 

wraz z drugim baranem Pacjanem towarzyszą grupie w drodze powrotnej na miejsce zajęć. 

 

Zajęcia właściwe odbywają się na świeżym powietrzu, w pomieszczeniu warsztatowym lub w domu (w 

zależnbosci od pogody i liczenbosci grupy), a czasami we wszystkich tych miejscach jednocześnie we 

współpracy z dodatkowymi prowadzacymi. 

Uczestnicy zajęć mają do dyspozycji różne rodzaje run zwierzęcych w celach porównawczych (runo 

wielbłąda, alpaki, owcy cienkorunnej  - merynosa, owcy nizinnej cienkorunnej – mieszańca, owcy 

wrzosówki lineburskiej). 

 

W trakcie zajęć poznają techniki przygotowania surowego runa do barwienia i rodzaje barwników 

zarówno roslinnych jak i zwierzęcych używanych historycznie do kolorowania wełny i lnu oraz do 

utrwalania barwników. Ze wzgledów bezpieczeństwa do utrwalania używany jest podczas zajęć tyl ko 

ocet jabłkowy lub spirytusowy.  

8. Pomoce dydaktyczne: 
 
runo, barwniki roślinne w postaci korzenia marzanny barwierskiej, liści i kory brzozy, kory olch, łusek 

cebuli, jagód czarnego bzu , etc. W zależności od pory rojku barwniki są świeże bądź suszone, 

poalenisko, naczynia, ocet. 

 

9. Dodatkowe uwagi: 
 
Dodatkowe uwagi: 

Zakres zajęć jest dostosowywany indywidualnie do każdej grupy wiekowej. Może mieć charakter 

interaktywny lub być wykładem popartym pokazem. 

 


