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1. Temat / tytuł zajęć: 

 

„EKOLOGICZNA UPRAWA ZBÓŻ : Z POLA NA STÓŁ” 
 

2. Czas trwania zajęć: 

 

2-8  godziny 

 

3. Grupa docelowa: 
 
dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli  

 

4. Liczebność grupy: 
 
min. …………10………    max. ……30 

5. Prowadzący zajęcia: 
 
Gospodarze 

6. Zakres tematyczny: 
 
Co to jest ekologia- korzyści. 

Ekologiczna uprawa zbóż. 

Odmiany zbóż- dawne i obecne. 

Zboża – od ziarna na stół. 

        Wspólne wypieki: Chleb, gofry, ciasto drożdżowe, podpłomyki.  

7. Harmonogram/przebieg zajęć: 
 

 Zebranie uczestników na poletku edukacyjnym, zapoznanie z zasadami BHP. 

Pogadanka na temat ekologii. 

Uczestnicy zajęć zapoznają się z korzyściami płynącymi z ekologicznej uprawy zbóż. 

Uczestnicy zajęć zapoznają się z gatunkami zbóż na poletku, sposobach uprawy, siewu i zbioru, poznanie starych 

odmian (orkisz, samopsza) i ich zaletami. 

W miarę możliwości uczestnicy wykonują prace polowe w zakresie siewu, zbioru zbóż, zbioru słomy oraz pozyskanie 

ziaren. 

Uczestnicy dowiadują się o sposobach przerobu ziaren dawniej i dziś. 

Kolejną czynnością jest nauka wykonywania wypieków z mąki zbożowej, zajęcia te odbywają się w kuchni (placek, 

gofry, chleb) lub na murowanej placie na terenie obejścia (gofry, podpłomyki). 

Na koniec goście uczestniczą w degustacji wyrobów zbożowych oraz zabawie konkursowej na temat ekologicznej 

uprawy zbóż i ich przetwórstwa. 

8. Pomoce dydaktyczne: 
 
Poletko edukacyjne z wysianymi zbożami. 

Narzędzia stosowane przy zbiorze zbóż. 

Wialnia. 

Murowana plata. 

Zabytkowa plata. 

Zabytkowa gofrownica. 

Kuchnia z wyposażeniem. 

Książka: Magdalena Przybylak-Zdanowicz, Ekologiczny Poradnik Księżycowy , Bydgoszcz 2014.  

 

9. Dodatkowe uwagi: 
 
Czas trwania oraz metodyka zajęć uzależnione są od wieku oraz liczby uczestników.  

 

CENA: 

od 15zł do 50zł za 1 osobę  

- istnieje możliwość połączenia 2 tematów warsztatów w 2 zagrodach edukacyjnych w Gzinie, 

- cena, tematyka jak i czas trwania może podlegać indywidualnym uzgodnieniom,  

        - oferujemy nocleg i wyżywienie. 

 


