
Program zajęć edukacyjnych 
 

Zagroda Edukacyjna Pod Berkową Górą/Bożena Pasierb 

______________________________________________________________________________________________ 

Nazwa obiektu / nazwisko prowadzącego 

 

Podlesice 61, 42-425 Kroczyce, powiat zawierciański                                                                     śląskie 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

                                           Adres                                                                                                      Województwo 

 

1. Temat / tytuł zajęć:  
 

Filcowa kraina 

 
2. Czas trwania zajęć:  

 
2/3 godz. 

 

3. Grupa docelowa: 
 

dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa), młodzież w wieku szkolnym 

(gimnazjum, szkoła średnia, studenci), osoby dorosłe, dzieci i młodzież bez opieki dorosłych 

 

4. Prowadzący zajęcia:  
 
instruktor współpracujący z gospodynią 

 

5. Zakres tematyczny: 

 

Edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej  

Zajęcia wykorzystujące do twórczej zabawy naturalny surowiec – owczą wełnę (na Jurze z niewielkimi wyjątkami 

traktowanej obecnie jako odpad). Uczestnicy poznają jedną z najatrakcyjniejszych metod edukacji artystycznej – 

integrującej grupę, zwiększającej wrażliwość, a przy okazji ukazującej związek owcy z krajobrazem jurajskim 

 

6. Harmonogram/przebieg zajęć: 
 

1. Krótka historia tradycyjnego filcowania w Polsce i na świecie  

 

2. Prezentacja różnych rodzajów wełny i wyrobów filcowych 

 

3. Sposób pozyskania i obróbki wełny 

 

4. Czyszczenie owczego runa – z udziałem uczestników 

 

5. Organizacja pracy, pokaz technik filcowania i nauka techniki filcowania na mokro 

 

6. Warsztaty – wykonanie z kolorowej wełny owczej zaczarowanych ołówków/filcowych kwiatów lub filcowych 

kulek, z których uczestnicy będą wykonywać ozdobne przedmioty (np. zawieszki do telefonów komórkowych 

lub breloków na klucze, bransoletki); dla bardziej zaawansowanych uczestników: etui na telefon komórkowy 

(czas trwania o 1 godz. dłuższy) 

 

Wykonane pod okiem instruktora przedmioty uczestnicy zabierają do domu 

 

7. Pomoce dydaktyczne: 
 
akcesoria do filcowania na mokro, próbki różnych rodzajów wełny, przykładowe wyroby  

 

8. Dodatkowe uwagi: 
 
1. Instruktor posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, ukończył kurs zgodny z dokumentacją 

programową na podst. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 3 lutego 2006 r  w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i 

wykształcenia ogólnego dorosłych. (Dz. U. Nr 31, poz. 216). 

 

2. Możliwość rozszerzenia programu zajęć o wycieczkę z przewodnikiem do rezerwatu przyrody Góra 

Zborów (Berkowa), gdzie prowadzony jest wypas owies.  

 

 


