
Program zajęć edukacyjnych 
 

 Zagroda Plastyczno - Kulinarna Maciejówka / Izabela i Jan  Szewczyk 

________________________________________________ _______________________________________________________________        

Nazwa obiektu / nazwisko prowadzącego 

 

Ostrów, ul. Jurajska 70, 42-311 Żarki Letnisko gm. Żarki                                                               śląskie  

________________________________________________________________________________________________________________ 

                                               Adres                                                                                              Województwo 

 

1. Temat / tytuł zajęć: 

 

Kura czy jajko (ścieżka jajka) 
 

2. Czas trwania zajęć: 

 

3- 5 h 

 

3. Grupa docelowa: 
 
przedszkola, dzieci i młodzież szkolna, dzieci i 
młodzież z grup środowiskowych, dorośli, 
grupy rodzinne       
                                                           

4. Liczebność grupy: 
 
min. …6……    max. ……40……… 

5. Prowadzący zajęcia: 
 
Izabela i Jan Szewczyk  

 

6. Zakres tematyczny: 
 
Uczestnicy poznają pióra ptactwa domowego, ich sposób życia, hodowli. Poznają hodowane w 
Maciejówce kurki zielononóżki. Karmienie kur. Znaczenie zdrowego odżywiania w życiu każdego 
człowieka. Robienie ozdób z jajek. 
 
 

7. Harmonogram/przebieg zajęć: 
 

Przyjazd do Zagrody Plastyczno- kulinarnej Maciejówka. 
Uczestnicy  zapoznają się programem zajęć oraz zakresem czynności jakie mają wykonać. 

Poznają ptactwo domowego, ich sposób życia, hodowli. Poznają hodowane w Maciejówce kurki zielononóżki, 
które znoszą jajka o niższej zawartości cholesterolu, są też źródłem witamin i związków mineralnych i wiele 
innych wartości odżywczych. 

Oglądają wydmuszki jaj kury, kaczki, gęsi przepiórki i   strusia dla celów porównawczych. 

Poznają proces rozwoju pisklęcia w jajku ( przez 21 dni) dzięki modelom przestrzennym. 

Dzieci dostają skorupki z jajek wypełniają je watą i sieją w nich rzeżuchę lub inne  nasiona. Zabierają do domu 
jako obiekt do  opiekowania się (podlewanie i obserwacja wzrostu nasiona w skorupce) 

Dzięki autorskiej bajce „ Kura czy jajko” poznają cały proces wysiadywania jajka  aż do wyklucia się piskląt i 
ich dalszy rozwój. (bajka dotyczy dzieci do lat 9) 

Starsze dzieci (powyżej 9 lat) mogą uczestniczyć w przejażdżce wozem konnym przejechać do Zagrody   ze 
Strusiami  gdzie mogą porównać wygląd kury domowej i strusia. Alternatywnie mogą smażyć jajecznicę. 

 
 

8. Pomoce dydaktyczne: 
 
Pióra ptactwa domowego, jajka. Wydmuszki różnej wielkości . Modele przestrzenne jaja. Skorupki 
jaj, nasiona. Wóz konny. 
 

9. Dodatkowe uwagi: 
 
Po wcześniejszym ustaleniu program może ulec modyfikacji w zależności od wymagań i wieku 
uczestników. 
Na zamówienie możemy przygotować poczęstunek: kiełbaska, chleb ze smalcem, żurek, jajecznica, 
pierogi domowe, napoje zimne i gorące. 
 
 

 

 


