
Program zajęć edukacyjnych 

 

„OWCZARKOWA ZAGRODA” DARIUSZ OWCZAREK 

_______________________________________________________________________________________________               

Nazwa obiektu / nazwisko prowadzącego 

 

WĄSOSZ 138 , 42-274 KONOPISKA                                                                                                                      śląskie________________                                   

                                                           Adres                                                                                                      Województwo 

 

1. Temat / tytuł zajęć: 

 

W gorącej wodzie kąpany – warsztaty wyrobu wiejskiego makaronu jajecznego 

 

2. Czas trwania zajęć: 
 

 3 - 4 godziny 

 

3. Grupa docelowa: 
 

Dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci w wieku SZKOLNYM ( zajęcia dostosowane do wieku dzieci) 
 

4. Prowadzący zajęcia: 
 

gospodarze Monika i Dariusz Owczarek 

 

5. Zakres tematyczny: 
  

Edukacja w zakresie świadomości konsumenckiej i tradycyjnej żywności, przetwórstwo produktów 
spożywczych. 
 

6. Harmonogram/przebieg zajęć: 
 

1. Wizyta w kurniku: dzieci karmią kury, zbierają jajka, dowiadują się np. dlaczego kura zjada kamyki?  

2. Zabawa w spostrzegawczość- dzieci oglądają jaja pochodzące od różnych ptaków, zauważają różnice w 
rpzmiarze jaj i ich ciężarze, kolorze i wybarwieniu skorupki, dowiadują się jak długo trwa wysiadywanie jaj u 
poszczególnych gatunków ptaków. 

3. Jajeczne laboratorium- dzieci obserwują co kryje się wewnątrz jaj przy pomocy urządzenia do ich naświetlania, 

odkażają jaja, wykonują doświadczenia na rozróżnienie jaj surowych od ugotowanych 

4. Warsztaty robienia wiejskiego makaronu jajecznego:  

 Podczas pracy rozmawiamy o znaczeniu jajka w diecie człowieka, o jego wartości odżywczej, cennych 

składnikach.  

 Poruszamy zagadnienia związane z historią produkcji makaronu, opowiadamy jak produkuje się 
makaron w tradycyjny sposób, poznajemy różne jego rodzaje 

 Mieszamy składniki, wyrabiamy ciasto i recytujemy wierszyk Wandy Chotomskiej pt. „Makaron” 

 Każde dziecko uczestniczy w procesie produkcji makaronu. Na swoim stanowisku, wyposażonym w 

matę i wałek, rozwałkowuje ciasto, następnie tworzy różnego rodzaju makaron przy pomocy maszynki 
do makaronu 

 Suszenie i gotowanie makaronu, w tym czasie dzieci wykonują zwierzątka z różnych form makaronu. 
Powstałe dzieła dzieci zabierają do domu 

5. Ognisko – pieczenie kiełbasek  na patyku 

6. Zabawy i czas wolny czas na świeżym powietrzu: przeciąganie liny, bieg z jajkiem, wyścigi w workach, 

korzystanie z placu zabaw na terenie zagrody 

7. Pożegnanie z zagrodą- oglądanie pozostałych zwierząt, karmienie, głaskanie pod nadzorem gospodarza, 
oglądanie starych sprzętów rolniczych naszych pradziadków. 
 

7.  Pomoce dydaktyczne: 
 
      Żywe zwierzęta i ptaki 

Jaja od różnych gatunków ptaków 
Stare maszyny rolnicze i sprzęty gospodarstwa domowego 
Fartuszki, czepki, wałki  do ciasta, maszynki do makaronu, maty do wyrabiania ciasta , różne rodzaje 
makaronu (kokardki, świderki, kółeczka itd.) 
 
 
 

8.  Dodatkowe uwagi: 

 

 


