
Program zajęć edukacyjnych 
 

SIELSKI DOM I OGRÓD / ANNA GAWLIK 
________________________________________________ ______________________________________________________________________                  

Nazwa obiektu / nazwisko prowadzącego 

 

Stara Złotoria 4, 07-323 Zaręby Kościelne                                                                                                    mazowieckie 
_________________________________________________________________________________         _________________________________ 

                                                           Adres                                                                                                      Województwo 

 

1. Temat / tytuł zajęć: 

 

EKOWARSZTATY 
 

2. Czas trwania zajęć: 

4 godziny 

3. Grupa docelowa: 
Grupy przedszkolne, uczniowie szkół 
podstawowych 
 

4. Liczebność grupy: 
 
min. 15 osób,   max. 30 osób 

5. Prowadzący zajęcia: 

Anna Gawlik 
 

6. Zakres tematyczny: 
Ekologiczna uprawa warzyw. 
 

7. Harmonogram/przebieg zajęć: 
 
POWITANIE  
Omówienie zasad bezpieczeństwa i regulaminu zachowania. 
Kilka słów o zagrodzie Sielski Dom i Ogród, historia tego miejsca. 
 
SPACER PO TERENIE 
Krótkie omówienie poszczególnych zakątków. 
 
WYJAŚNIENIE EKOLOGICZNYCH ASPEKTÓW OGRODNICTWA W SIELSIM OGRODZIE 

Zwrócenie uwagi na przetwarzanie materii organicznej i kompostowanie oraz jego znaczenie w 
ekologicznej uprawie warzyw. Dzieci zaobserwują pożyteczne żyjątka i składniki dobrego kompostu. 
Obejrzą ekologiczną uprawę warzyw w podniesionych grządkach, domek dla pożytecznych owadów i 
dowiedzą się w jaki sposób chronić warzywa bez środków chemicznych.  
Uczniowie dowiedzą się w jaki sposób przyroda reguluje obecność szkodników i jak stworzyć naturalne 
środowisko, gdzie pożyteczne owady i ptaki na stałe zamieszkają w naszym ogrodzie. 
 
UCZNIOWIE ROZPOZNAJĄ WARZYWA W WARZYWNIKU  
PRZYGOTUJĄ: 
- naturalny nawóz do roślin ze ściętego wcześniej żywokostu,  
- wyciąg z pokrzyw i czosnku na choroby i szkodniki. 
Ilość informacji warsztatów jest uzależniona od wieku dzieci i ich wiedzy. 
 

       W SIELSKIM DOMKU 
Uczniowie zapoznają się z wnętrzem i historią chaty, która przez lata służyła jako szkoła podstawowa 
dla wielu pokoleń mieszkańców tego terenu. Poznają historię mebli i przedmiotów, które kiedyś i nadal 
są używane w wiejskich domostwach. 
Własnoręcznie wykonają uzgodnioną wcześniej dekorację do domu lub prezent dla kogoś bliskiego i 
zabiorą wykonaną pracę ze sobą. 
 

       SESJA ZDJĘCIOWA 
To doskonała możliwość na otrzymanie pamiątkowego zdjęcia w otoczeniu pięknych kwiatów i 
ogrodowej, sielskiej scenerii. Zdjęcia będą profesjonalnie wykonane z obróbką w programie 
graficznym. 
Uczniowie przygotują się do sesji zdjęciowej, wybiorą rekwizyty oraz ulubione miejsca w ogrodzie do 
indywidualnych zdjęć portretowych oraz do zdjęcia grupowego. 
Uczestnicy warsztatów (uczniowie i nauczyciele)otrzymają jedno zdjęcie portretowe oraz grupowe w 
postaci cyfrowej odbitki i na adres e-mailowy. 
 
OGNISKO Z PIECZENIEM KIEŁBASEK 
GRY I ZABAWY W TERENIE 
POŻEGNANIE  
 



8. Pomoce dydaktyczne: 
 
Kompost, rośliny żywokostu, pokrzywy, czosnku. 
 

 

9. Dodatkowe uwagi: 
 
 
 
 

 

 


