
Za cznik nr  ….. do z zenia obiektu do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych 

Program zaj  edukacyjnych

Nazwa obiektu / nazwisko prowadz cego

_ 

Adres Województwo 

1. Temat / tytu :

2. Czas trwania zaj :

3. Grupa docelowa: 4. Liczebno grupy:

min. …………………………… max. …………………………

5. Prowad y za ia:

6. Zakres tematyczny:

7. Harmonogram/przebieg zaj

Olejarnia wi teczna / Tomasz Kostrubiec           

lubelskieRuszów 9; 22-437 abunie pow. zamojski     

"Jak to z lnem by o"- od cennego w ókna do z otego oleju

3-5 godz

szko a podstawowa                        
20 40

Gospodarze: Justyna i Tomasz Kostrubiec                                                          

len ro lina zawsze cenna jak z oto, 
urz dzenia do obróbki w ókna i t oczenia oleju, 
kultura ludowa i wierzenia zwi zane z ciekami wodnymi, wykorzystanie wody w yciu mieszka ców wsi, 

1. powitanie i omówienie zasad pobytu i zachowania si  w gospodarstwie 
2. zwiedzanie skansenu olejarskiego w tym: 
- maszyny olejarskie 
- narz dzia do obróbki lnu 
- akcesoria do prania w ródle 
3.przej cie cie k  "Czarci zdrój" (1km) 
- dzikie ro liny i zwierz ta (bagno, ka, go ciniec) 
- znaczenie róde ka i wody w obrz dach i wierzeniach wsi (noc wi toja ska) 
- walory u ytkowe ród a (dawna pralnia, roszarnia i wodopój) 
- opowie  o legendzie  "Czarci zdrój" 
4. pobyt w wiacie 
- zaj cia z kart  pracy- czy ju  wszystko wiemy? 
- projekcja filmu programu tv ("Klimaty i smaki", "Podró nik kulinarny") na  
  temat produkcji oleju wi tecznego 
- degustacja oleju z chlebem-produkt wpisany na list  produktów   
  tradycyjnych 
5. mo liwo  organizacji ogniska (gry i zabawy) z w asnym posi kiem lub    
    zamówienia posi ku regionalnego. 
6. mo liwo  zakupów pami tek oraz produktów regionalnych w sklepiku na   
    terenie olejarni wi tecznej.   
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8.   Pomoce dydaktyczne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

    

9. Dodatkowe uwagi:

Podpis                                                                                                                             Data

- wyposa enie skansenu 
- urz dzenia do obróbki w ókna i t oczenia oleju 
- karty pracy 
- sprz t audiowizualny

nale y zadba  o odpowiednie obuwie i odzie  (nieprzemakalne obuwie i 
p aszcze przeciwdeszczowe) 
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