
 

Program zajęć edukacyjnych 
 

Gospodarstwo Agroturystyczne „Polna 6” Lidia Woźniczka  

________________________________________________________________________________________________              

Nazwa obiektu / nazwisko prowadzącego 

 ul. Polna 6 64 – 820 Szamocin                                                                                        Wielkopolskie 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

                           Adres                                                                                                      Województwo 

 

1. Temat / tytuł zajęć: 
 

Cztery pory roku na Polnej 6 

 
2. Czas trwania zajęć: 

 

4 – 6 godzin 

 

3. Grupa docelowa: 

 
Bez ograniczeń wiekowych 

Liczebność: min. 20 max. 60  

 

4. Prowadzący zajęcia: 
 

Gospodarze 

 

5. Zakres tematyczny: 
 
- zwyczaje i tradycje związane z polskimi świętami  

 

6. Harmonogram/przebieg zajęć: 
 
Wiosna – Wielkanoc 

Spośród wymienionych od myślników atrakcji jedna grupa wybiera cztery.  

Atrakcje do wyboru: 

- pieczenie i ozdabianie mazurków, 

- robienie świątecznego baranka z masła, 

- ozdabianie jajek według tradycyjnych metod (technika zależna od wieku uczestników),  

- robienie palm wielkanocnych, 

- przejażdżka bryczką, 

- przygotowanie stroików wielkanocnych.  

Ponadto: śpiewanie wiosennych piosenek, omawianie tradycji wielkanocnych, wystawa pisanek i różnego 

rodzaju jaj, poczęstunek wielkanocną babką oraz herbatą lub kawą.  

 

Zima - Boże Narodzenie 

Spośród wymienionych od myślników atrakcji jedna grupa wybiera cztery.  

Atrakcje do wyboru: 

- lepienie i degustacja pierogów, 

- pieczenie i ozdabianie pierników, 

- przygotowanie kartek świątecznych,  

- wykonywanie ozdób choinkowych, 

- malowanie bombek, 

- robienie ozdób na świąteczny stół.  

Ponadto: śpiewanie kolęd, omawianie tradycji bożonarodzeniowych, poczęstunek makowcem i 

miodownikiem przy pachnącej choince. 

 

Jesień – Święto Pieczonego Ziemniaka 

Spośród wymienionych od myślników atrakcji jedna grupa wybiera cztery.  

- smażenie plendzów, 

- teatrzyk z kukiełek warzywno – owocowych, 

- robienie figurek z kasztanów, żołędzi, szyszek itp.,  

- sztuka wytwarzania róż z jesiennych, klonowych liści, 

- dyniowe szaleństwa, 

- budowa karmnika dla ptaków. 

Ponadto: ognisko – pieczenie kiełbasek i ziemniaków, śpiewanie jesiennych piosenek.  

 

Lato – Noc kupały 

Spośród wymienionych od myślników atrakcji jedna grupa wybiera cztery. 

- zbieranie i omawianie magicznych ziół,  



 

- wyplatanie wianków, 

- smażenie w cieście kwiatów czarnego bzu i/lub akacji, 

- puszczanie wianków na wodę, 

- szukanie kwiatu paproci, 

- przejażdżka bryczką. 

Ponadto: śpiewanie piosenek świętojańskich, poznawanie tradycji i obchodów nocy św. Jana, ognisko z 

kiełbaskami 

 

7. Pomoce dydaktyczne: 
 
sezonowe dary natury, artykuły plastyczne  

 

8. Dodatkowe uwagi: 
 

Zainteresowanych kilkudniowymi pobytami edukacyjnymi zapraszamy na naszą stronę internetową lub 

prosimy o kontakt telefoniczny. 

 

 

 


