
Program zajęć edukacyjnych 4 
 

 Gospodarstwo Agroturystyczno-Ekologiczne Janiczek 
________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___                  

Nazwa obiektu / nazwisko prowadzącego 

 

Dąbrówka Tuchowska 76, 33-170 Tuchów_______________________________________________________Małopolskie____________ 

                                                           Adres                                                                                                      Województwo 

 

1. Temat / ty tuł zajęć:  

 

Dzień w naszym gospodarstwie rolnym 
 

2. C zas trwania zajęć: 

 

2-5 dni /pobyt z zakwaterowaniem/ 

 

3. Grupa docelowa: 
 

  Rodziny z dziećmi, dzieci i młodzież z 
placówek wychowawczych ,młodzież 
przygotowująca się do usamodzielnienia.  

 

4. Liczebność grupy: 
 
min. …2-9 osób………………………… 

5. Prowadzący zajęcia:  
 
Właściciel oraz wolontariusze: uczniowie szkół i seniorzy . 

 

6. Zakres tematyczny: 
 
Rolnictwo wielokierunkowe, tradycja małych gospodarstw,  zajęcia gospodarskie, uprawy i zwierzęta, 
tradycyjne przygotowanie potraw w kuchni domowej,  przygotowanie żywności  do przechowywania, 
potrawy regionalne, budzenie świadomości ekologiczno -konsumenck ie j,  zajęcia rekreacyjne .       
  
 
 Tematy Dnia : -warsztat kulinarny  

 1.,,Zioła”-  „Nasza pizza smakowita pachnąca ziołami”  
 2.,,Ogród warzywny i sad” -  ,,Smaczne i zdrowe przekąski” 
 3.,,Różnorodność upraw w naszym gospodarstwie”  -,,Od ziarna do chleba” 

 4.,, Świadomość konsumencka” - ,,Ognisko czy grill” 
 5. ,,Od kurki do jajeczka” - ,,Placki prauzowe 
 

7. Harmonogram/przebieg zajęć:   
 
I . Dzień spędzony w gospodarstwie:  Zakwaterowanie, uczestnicy poznają gospodarstwo i jego 
mieszkańców ,mają możliwość uczestnictwa w pracach gospodarskich. Po obiedzie Temat Dnia i 
warsztat kulinarny.    
I I-V Dzień :  możliwość uczestnictwa w pracach gospodarskich przed śniadaniem .              
O godz.9” śniadanie, po którym czas na rekreację spacery ,zabawę w ogrodzie. 11 ” drugie 
śniadanie,  możliwość uczestnictwa w przygotowaniach w  kuchni. 14” obiad.  Możliwość uczestnictwa 
w pracach gospodarskich uwzględniające temat dnia. O17”podwieczorek następnie warsztat 
kulinarny. Po kolacji czas wolny.    
W ostatnim dniu po śniadaniu podsumowanie pobytu/ewent. wręczenie dyplomów „Młodego 
Gospodarza”/.   Pożegnanie uczestników. 
 
 

8. Pomoce dydaktyczne: 
 
Sprzęt używany w gospodarstwie dawniej i dziś, plansze dydaktyczne , uprawy i zwierzęta 
gospodarskie ,produkty spożywcze pochodzące z gospodarstwa ,sprzęt kuchenny,  kartki, kredki, 
dyplomy oraz inne formy nagród .   
 

9. Dodatkowe uwagi: 
 
Program zakłada zmiany uwzględniające pory roku, etap wegetacji roślin oraz zasoby aktualnie 
posiadanych roślin i zwierząt. 
 
 

 


