
Program zajęć edukacyjnych 
 

 „SZKOŁA W OGRODZIE” / Anna Rawska 
________________________________________________ ______________________________________________________________________                  

Nazwa obiektu / nazwisko prowadzącego 

             59-323 Bukowna 11                                                                                                                              dolnośląskie 

_________________________________________________________________________________         _________________________________ 

                                                           Adres                                                                                                      Województwo 

 

1. Temat / tytuł zajęć: 

 

Warsztaty przyrodnicze w „Ogrodzie Freya” w „ Wiosce Świętojańskiej” 
 

2. Czas trwania zajęć: 

 

Do 4 godz. 

 

3. Grupa docelowa: 
 
Wiek: 5 + 
Dzieci, młodzież, dorośli 
 

4. Liczebność grupy: 
 
min. …………10……………    max. ………40………… 

5. Prowadzący zajęcia: 
 
Anna Rawska 

 

6. Zakres tematyczny: 
 
Warsztaty przyrodnicze – edukacja w ogrodzie połączona z rekreacją: 
-poszerzenie wiedzy i umiejętności rozpoznawania roślin, owadów i ptaków , 
-postrzeganie ogrodu wszystkimi zmysłami: wzrok, smak, zapach, dotyk, słuch( odgłosy otaczającej 
przyrody), 
- zioła jako element związany ze zwyczajami Nocy Świętojańskiej, 
- praktyczne działania :sadzenie roślin do doniczek. 
 
Tradycje ludowe- krótka charakterystyka znaczeń; „ Freya” i „ Noc Świętojańska” . 
 

7. Harmonogram/przebieg zajęć: 
 

I. Część 
 

1. Krótka opowieść o zwyczajach  związanych  z „ Nocą Świętojańską” („Wioska Świętojańska”) i   
wyjaśnienie nazwy” Ogród Freya”. 

2. Spacer ścieżką edukacyjną zawierającą oznakowane gatunki roślin typowych dla flory polskiej  

oraz roślin z innych regionów świata: 
 dotykanie, wąchanie ,rozpoznawanie roślin jadalnych i niejadalnych itp., 
 sosna, świerk, jodła - podobieństwa i różnice, 
 dąb i buk – drzewa liściaste nie zrzucające liście w zimie ! 
 cis- krzew trujący ? 

3. Rozpoznawanie owadów żyjących w ogrodzie – domek dla owadów. 
4. Świat ptaków; jaskółki – gatunek objęty ścisłą ochroną gatunkową: opowieść o ich wędrówkach,  

obserwacja jaskółek i ich gniazd. 
5. Nauka sadzenia roślin do doniczek i przekazanie zasad ich pielęgnacji w domu. 

 
II. Część 
Gry i zabawy sportowe – nauka gry w Disk Golf, tor przeszkód i inne. 

 

8. Pomoce dydaktyczne: 
 
Ziemia, rośliny do sadzenia, doniczki, etykiety przy roślinach w ogrodzie, domek dla owadów.  
 
Sprzęt do gry w Disc Golf, sprzęt do zabaw i gier sportowych.  
 

 
Dodatkowe uwagi:  
 
Organizacja ogniska lub grilla. Poczęstunek - ciasto, napoje. 
Poziom i długość zajęć dostosowywane są do wieku grupy.  

 

 


