
Program zajęć edukacyjnych 
 

 Agroturystyczne Gospodarstwo Rolne "Stefanówka" 
________________________________________________ ______________________________________________________________________                  

Nazwa obiektu / nazwisko prowadzącego 

ul. Naftowa 108, 42-130 Nowa Szarlejka                                                                                                           śląskie 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                           Adres                                                                                                      Województwo 

 

1. Temat / tytuł zajęć: 
 

 Florystyczne Inspiracje 
  

2. Czas trwania zajęć: 

 

3 - 4 godz. 

 

3. Grupa docelowa: 
 
dzieci i młodzież szkoły podstawowej 

 

4. Liczebność grupy: 
 
min.20                 max. 45 

5. Prowadzący zajęcia: 
 
Gospodarz i współpracownicy 

 

6. Zakres tematyczny: 
 
I. Zapoznanie dzieci i młodzieży z zagadnieniami z dziedziny florystyki. Do wyboru: 
 
1.Teoria barw (kolory we florystyce, ,,koło barw", zgodność tonów, harmonia kontrastów, inne 
oddziaływanie barw - użycie materiałów plastycznych: farby, plastelina itp.); 
 
2.Różne rodzaje i tematy kompozycji uzależnione od pory roku: (bukiety - podstawy komponowania; 
wybór odpowiedniej formy, kompozycje w gąbce florystycznej - układ symetryczny; asymetryczny; 
uszeregowany; grupowany; stopniowany, konstrukcje florystyczne - niestandardowe dekoracje z 
kwiatów i roślin, wianki - wiązany; haftkowy; wtykany; zwijany; klejony; na wiklinie i gąbce 
florystycznej, dekoracja i nakrycie stołu (odpowiednie kwiaty, naczynia, sztućce, tkaniny. 

 

7. Harmonogram/przebieg zajęć: 
 
I Sala edukacyjna 
1. Powitanie i przedstawienie gospodarstwa edukacyjnego wraz z jego planem i oznakowaniem.  
2. Zapoznanie dzieci z materiałem roślinnym (kilka słów o roślinach, kierunek wzrostu, cechy, 
przykłady roślin). 
3. Nauka pozyskiwania materiału roślinnego (skąd możemy czerpać materiał do kompozycji 
florystycznych - ogród, pole, przyroda w mieście - park). 

4. Zabiegi pielęgnacyjne roślin. 
5. Omówienie narzędzi i materiałów potrzebnych we florystyce.   
6. Przygotowanie stanowiska do prac praktycznych. 

 
II Zajęcia na ,,świeżym powietrzu"  
1. Krótka wizyta w zarodzie; zapoznanie z jej mieszkańcami.  
2. Pozyskanie materiału roślinnego na ,,łonie natury" (ogród, pole, las).  
3. Powrót na zajęcia praktyczne. 
 
III Sala edukacyjna 
1. Krótka przerwa na poczęstunek. 
2. Podział na grupy i wybór zajęć tematycznych. 
3. Florystyka w praktyce. 
4. Dzieci zabierają swoje prace do domu jako upominki dla rodziców.  

 
Ocena i wyrażenie swojej opinii o wizycie w gospodarstwie poprzez wybór odpowiednich magnesów. 

8. Pomoce dydaktyczne: 
 
Książki tematyczne, kwiaty, narzędzia florystyczne, materiały plastyczne . 
 
 

9.    Dodatkowe uwagi: 
 
Możliwość zwiedzania upraw polowych i zabranie ze sobą kwiatów łąkowych . 

 


