Program zajęć edukacyjnych
RANCZO ARTEMIDY
___________________________________________________________________________________________________________________
Nazwa obiektu / nazwisko prowadzącego
NOWA GÓRA 462, 32-065 KRZESZOWICE
małopolskie
___________________________________________________________________________________________________________________
Adres
Województwo
1.

Temat / tytuł zajęć:

Zielarskie czary-mary
2.

Czas trwania zajęć:
4-6 h

3.

Grupa docelowa:
Dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej,
młodzież gimnazjalna

5.

4.

Liczebność grupy:
min. 20…………………

max. …60…………………

Prowadzący zajęcia:
Barbara Kubina-Sobańska, Stefania Kubina, zielarka E. Augustynek

6.

Zakres tematyczny:
Czeka Was spotkanie z prawdziwą babą-jagą, która znakomicie zna tajniki ziół i doradzi Wam, z
jakich parzyć herbatki, aby rozwiązać swoje kłopoty w szkole, z kolegami, a nawet miłosne. Baba
jest bardzo przyjazna, choć nieco niedosłyszy. Poznacie zapach ró żnych ziół, dowiecie się, których
używamy w kuchni, z których robimy leki, a które są najlepsze na maseczki i kremy, by skóra była
jędrna i świeża. Zobaczycie, jak można przechowywać zioła, dowiecie się kiedy można je zbierać i
oczywiście skosztujecie smakołyków z ich dodatkiem. Barwnikami pozyskanymi z ziół pomalujecie
koszulki, w jakie tylko zechcecie wzory, a może nawet przygotujecie octy smakowe z dodatkiem ziół.
Nie zabraknie również jazdy konnej, ani pieczenia kiełbasek przy ognisku.

7.

Harmonogram/przebieg zajęć:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Powitanie dzieci, poczęstunek (napoje ciepłe i zimne, drożdżówki)
Zastosowanie ziół – praktyczne porady w formie zabawy
Produkcja octów i olejów z ziół
Malowanie barwnikami z ziół
Ognisko z pieczeniem kiełbasek
Jazda konna lub oprowadzanie dzieci na koniach
Wspólne wyprowadzenie koni na pastwisko

Pomoce dydaktyczne:
Zioła, zielniki, octy, oleje

9.

Dodatkowe uwagi:
Program obfituje w liczne atrakcje, niespodzianki, zabawy, kontakt z końmi i innymi zwierzętami .
Pobyt w naszym gospodarstwie to wspaniale spędzony czas: świetna zabawa, a zarazem wiedza
zdobyta w ciekawy sposób.
Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra, z wykształceniem oraz doświadczeniem pedagogicznym.
Szczegółowe konspekty zajęć (cele - wiadomości, umiejętności, postawy, metody i formy pracy,
środki dydaktyczne oraz przebieg zajęć) zostaną udostępnione zainteresowanym szkołom i
przedszkolom.

