
Program zajęć edukacyjnych 
 

 Agnieszka i Zdzisław Kamieniarz/  Kraina Dudusia Wesołka 
________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___                  

Nazwa obiektu / nazwisko prowadzącego 

64-111 Lipno   Górka duchowna 44                                                                                                              wielkopolskie 

_________________________________________________________________________________         _________________________________ 

                                                           Adres                                                                                                      Województwo 

 

1. Temat / ty tuł zajęć:     
 

Historia życia  na wsi  
 

2. C zas trwania zajęć: 
 

4 godziny 
 

3. Grupa docelowa:  
 
dzieci przedszkolne 
 

4. Liczebność grupy: 
 
min. ………15……   max. ………30 

5. Prowadzący zajęcia:     Agnieszka Kamieniarz 

6. Zakres tematyczny: gospodarstwo rolne, historia życia na dawnej wsi  dom wiejski w XI  
i początkach XX wieku, budynki. 
 
 

7. Harmonogram/przebieg zajęć:                                                                                                                
 
C elem zajęć w zagrodzie edukacyjnej jest przedstawienie  życ ia mieszkańców wsi. Przestrzeń 
w ie jska staje s ię miejscem poznawania kultury  oraz korzystania z doświadczeń mieszkańców 
opartych na wiedzy. Rozwijanie wśród dzieci chęci poznawania pojęcia turystyk i kulturowej oraz 
 dziedzictwa kultury wsi zasługuje na to, by rozszerzać programy edukacyjna w zagrodach. Ma to 
zachęcić osoby uczestniczące do głębszego poznawania tajemnic życia na wsi. Zapleczem dla te j  
gałęzi turystyki są zabytki oraz natura. W harmonogramie zajęć proponowany jest przejazd polną 
drogą do gospodarstwa na zabezpieczonej przyczepie  ze słomą.  Korzystając z zabytków 
architektury, kolejnym punktem harmonogramu jest zwiedzanie domu mieszkalnego z 1893 roku. 
Następnym etapem jest omówienie życia na wsi, podczas życia pradziadka, dzięk i k tórej dziec i 
mają okazję przenieść s ię w czasie, rozwijając swoją wyobraźnię oraz dowiadując s ię jak wyglądało 
życie, na wsi dawniej. Dzieci podczas zwiedzania mają okazję przyswoić wiedzę w bardzo 
przystępny sposób, podczas zabawy. Zorganizowany Labirynt ze słomy cz y zabawa w stodole  
(wydzielonej części w której magazynuje s ię zboże lub słomę) jest okazją do zaznajomienia s ię  z 
tematyką- Płody rolne i ich przeznaczenie. Na koniec rekreacyjna cześć zajęć, k tórą jest ognisko i  
poczęstunek, wykorzystując lokalne napoje przygotowane w gospodarstwie (soki, herbatki z iołowe). 
Zaplanowany jest także czas wolny dla dzieci na zabawy. Zajęcia edukacyjne mają na ce lu 
upowszechniać kulturę wsi, a le dać także możliwość nabycia nowych umiejętności przez dzieci, 
k tóre bardzo szybko przyswajają wiedzę przekazywaną w praktyce.  
 

8. Pomoce dydaktyczne: 
historyczne sprzęty domowe  
 
 
 

9. Dodatkowe uwagi: 
 
 
 
 

 

 


