
Program zajęć edukacyjnych 
 

                                          Solisowe Sioło / Małgorzata i Tomasz Solis 
_________________________________________________________________________________________________________________                  

Nazwa obiektu / nazwisko prowadzącego 

Mikołajówka 11, 23-250 Urzędów                                                                 LUBELSKIE 
_________________________________________________________________________________________________________________    

                                                           Adres                                                                                                      Województwo 

 

1. Temat / tytuł zajęć: 

 

Entliczek pętliczek czyli wszystko z jabłkami 
 

2. Czas trwania zajęć: 

 

4 -5  godzin 

 

3. Grupa docelowa: 
 
szkoła podstawowa, młodzież 
 

4. Liczebność grupy: 
 
min. 10    max. 30 

5. Prowadzący zajęcia: 
 
Małgorzata i Tomasz Solis 

 

6. Zakres tematyczny: 
 
Edukacja w zakresie produkcji roślinnej i przetwórstwa płodów rolnych -uprawa jabłoni, 
przetwarzanie. 
 

7. Harmonogram/przebieg zajęć: 
 
1) Powitanie i przedstawienie gospodarzy i gospodarstwa. 
2) Podzielenie dzieci na grupy( jabłko- zielone, czerwone, żółte) 
3) Rozdanie koszyczków do zbioru jabłek, Wyjście do sadu 
4) Rozpoznawanie odmian jabłoni, różnice w smaku, wyglądzie, terminie zbiorów, rozdanie 

fotografii jabłek i odnajdywanie ich w sadzie  
5) Krótka pogadanka o florze i  faunie w sadzie ,roli pszczół i innych owadach pożytecznych, roli 

ptaków ,symbiozie roślin 
6) zbiór jabłek – jak zrywać jabłka żeby nie uszkodzić owocu i drzewa, 

7) Przejście do kuchni i podział na grupy – jedna wyciska świeży sok z zebranych jabłek, druga np. 

piecze szarlotkę lub ciasteczka. 
8) Degustacja zrobionych produktów, szklanka zdrowia – sok wyciśnięty z owoców, zabawa ( 

witaminy skryte w owocach) 
 

9) Gry i zabawy o tematyce – jabłko- tworzenie zbiorów biorąc pod uwagę jedną lub  kilka cech( 

kolor, wielkość) , rozmowa, że dojrzałe owoce mogą mieć kolor żółty, czerwony , zielony  
 

10) Wręczenie dyplomu z pobytu w gospodarstwie. 
  

11)  Możliwość zakupów produktów regionalnych w sklepiku na terenie gospodarstwa( produkty 
wytwarzane w gospodarstwie wpisane na LPT : syrop malinowy, konfitura, jabłka Kraśnickie, 
chleb wiejski oraz soki tłoczone z owoców,  
 

 

12) Ognisko na życzenie 
 

8. Pomoce dydaktyczne: 
Drzewa owocowe, kosze, tablice z gatunkami jabłoni, naczynia do wypieku ciasta, stolnica, 
wyciskarka do wyciskania owoców. 
  

9. Dodatkowe uwagi: 
odpowiedni ubiór,  
W przypadku grupy liczącej 30 osób podział na 15 os. grupy i dwie osoby prowadzące zajęcia 

 

 


