
Program zajęć edukacyjnych 
 

„Rancho Pod Olszyną” Zbigniew Bedliński 

________________________________________________ ______________________________________________________________________                  

Nazwa obiektu / nazwisko prowadzącego 

Nowy Ciechocinek 24, 87-720 Ciechocinek                                                                                    kujawsko-pomorskie 

_________________________________________________________________________________         _________________________________ 

                                                           Adres                                                                                                      Województwo 

 

1. Temat / tytuł zajęć: 
 

Koń w służbie człowieka 

 

2. Czas trwania zajęć: 

 

3-5 godzin 

 

3. Grupa docelowa: 
 
-przedszkolaki 
-dzieci i młodzież szkolna 
-dorośli 
 
 

4. Liczebność grupy: 
 
min. ……15…………   max. ……60……………… 

5. Prowadzący zajęcia: 
 
 właściciele (uprawnienia: instruktor sportu, instruktor rekreacji konnej, wykształcenie 

zootechniczne); 
 wychowawca i emerytowana nauczycielka przyrody, harcmistrz; 
 pracownik z wieloletnim stażem w rolnictwie. 

 
 

6. Zakres tematyczny: 
 
Zagadnienia z zakresu historii, hodowli i użytkowania koni.  
 

7. Harmonogram/przebieg zajęć: 
 
1. Sławne konie: 
    - najsławniejszy koń w historii : Kon trojański (tablica informacyjna, replika konia trojańskiego w 
oryginalnym wymiarze) 
    - konie mityczne (tablica informacyjna) 
    - sławne konie w historii (tablica informacyjna) 
2. Użytkowanie koni w przemyśle, transporcie publicznym, towarowym, prywatnym (tablice 
informacyjne, różne rodzaje uprzęży, eksponaty pojazdów: wóz konny, bryczki, sanie, omnibus; 
3. Koń w rolnictwie (tablica informacyjna, eksponaty (10) maszyn i urządzeń rolniczych; 
4. Koń wierzchowy w służbie publicznej (tablica informacyjna, różne rodzaje siodeł; 
5. Koń w sporcie – dyscypliny jeździeckie, słynne szkoły jazdy (tablice informacyjne); 
6. Historia hodowli koni w Polsce  i charakterystyka polskich ras (tablica informacyjna, 
przedstawiciele różnych ras  do obejrzenia w stajni); 
7. Budowa i pokrój konia, zmysły konia maści i odmiany (tab lice informacyjne, figury przestrzenne 
koni różnych maści); 
8. M-1 dla konia – „mieszkanie” konia – (tablica informacyjna, pokazowy boks i stanowisko dla konia 
ze standardowym wyposażeniem); 
9. Konie i język polski – przysłowia, końskie nazwy, ciekawostki, tablica informacyjna; 
 
Możliwość wyboru interesujących grupę tematów. 
Na zakończenie zajęć – praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy: siodłami oprzęganie, czyszczenie 
koni, jazda wierzchem – oprowadzanie przejazd zaprzęgiem, demonstracja podkuwania koni, wejście 
do konia trojańskiego. 
 

8. Pomoce dydaktyczne: 
 
- tematyczne tablice informacyjne z ilustracjami 
- figury przestrzenne koni różnych maści 
- różne rodzaje siodeł, uprzęży 
- różne rodzaje maszyn konnych, rolniczych 
-różne rodzaje pojazdów konnych (wóz, bryczki sanie, omnibus)  
- boks i stanowisko pokazowe dla koni 
- kuźnia z wyposażeniem (współczesna) 
- 30 sztuk koni różnych maści i ras  



9. Dodatkowe uwagi: 
 
Dysponujemy infrastrukturą- kryta ujeżdżalnia, sale, kryte pojazdy konne, zadaszone „metry” 
umożliwiające prowadzenie zajęć w razie niepogody. 

Dysponujemy także własnym zapleczem gastronomicznym, możliwość przygotowania posiłków  
Dodatkowa atrakcją są zatrzymane w naturalnych siedliskach inne zwierzęta i ptaki (owce 
wrzosówki, kozy karłowate, króliki, oślica, kuc miniaturowy, kury różnych ras, ptactwo wodne 
różnych ras, papugi, bażanty 
 

 

 


