
 

Program zajęć edukacyjnych 
 

 ALPAQUERO    Renata Ślezińska- Iwanicz 
________________________________________________ ______________________________________________________________________                  

Nazwa obiektu / nazwisko prowadzącego 

 

MIĘDZYRZECZE GÓRNE 551 43-392                                                                                                                     śląskie 

_________________________________________________________________________________              __________________________ 

                                                           Adres                                                                                                      Województwo 

 

1. Temat / tytuł zajęć: 

 

Ekologiczne kule bomby nasienne. 
 

2. Czas trwania zajęć: 
 

2-3 godziny 

 

3. Grupa docelowa: 
 
Dzieci w wieku przedszkolnym 
i szkolnym 

 
 

4. Liczebność grupy: 
 
min. 10    max. 25 

5. Prowadzący zajęcia: 
 
Renata Ślezińska-Iwanicz, (alpakoterapeuta, nauczyciel, właściciel ,ogrodnik,zootechnik) 
Wojciech Iwanicz, (zootechnik, prowadzący cameldynamic) 

 

6. Zakres tematyczny: 
 
Pragniemy zwrócić uwagę dzieci na piękno  natury oraz wsi. Zaznajomić z  metodami  stosowanymi  
w rolnictwie dla ratowania zdegradowanych gleb.  Dzieci będą miały możliwość poznania  różnych 
typów roślinności na wsi ( zarośla, łąki , łąki kwietne, grunty orne) 
Druga część warsztatów to zajęcia manualne polegające na lepieniu kul z gliny   z domieszką nasion 
różnych roślin. Tutaj dzieci poznają różną roślinność od roślin zielnych  po drzewostan.  
Spacer dzieci na tereny ubogie pod względem roślinności i rzucanie wykonanych przez siebie 
ekologicznych kul. 
Przez bezpośredni kontakt z naturą oraz ruch na świeżym powietrzu dzieci  mają poznać wieś . Dzieci  
dodatkowo zaznajomią się z zwierzętami gospodarskimi (alpakami) z dobrostanem zwierząt , z 
pielęgnacją zwierząt. Wszystkie te metody  wpływają  korzystnie na rozwój dzieci.   
 
 

7. Harmonogram/przebieg zajęć: 
 
Powitanie dzieci 
- omówienie zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w Alpaquero 
- wprowadzenie w temat ekologii , dlaczego taka ważna jest dla rolnictwa? 
- pogadanka na temat typów roślinności ( spacer na te obszary) 
- pokazanie poszczególnych roślin tam występujących . 

- przygotowanie gliny , nasion do wykonania kul 
- przejście na teren gdzie dzieci wyrzucą kule na teren nieużytków. 
 - spontaniczne obcowanie ze zwierzętami gospodarskimi (alpakami) , karmienie , głaskanie  
- wykonanie karty pracy 
- przerwa na posiłek, ognisko, 
- gry i zabawy na świeżym powietrzu, zgadnij co to? 
Pożegnanie 
 

8. Pomoce dydaktyczne: 
  
Tablice edukacyjne, plansze, nasiona, pojemniki, zielniki roślin, karty pracy  
 
 

9. Dodatkowe uwagi: 
 

 
Program może ulec modyfikacji. 
 

 


