
Program zajęć edukacyjnych 
 

GOSPODARSTWO EKOLOGICZNO-HODOWLANE  „ZAGRODA BIAŁEGO KRÓLICZKA” –  

Aleksandra i Tomasz Kupaj 
________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___ 

Nazwa obiektu / nazwisko prowadzącego 

 

Latowice Kęszyce   10, 63-304 Sieroszewice; gmina Sieroszewice, powiat ostrowski                            WIELKOPOLSKIE 

_________________________________________________________________________________         _________________________________ 

                                                           Adres                                                                                                      Województwo 

 

1. Temat / ty tuł zajęć:  
 

Poznajemy gospodarstwo rolne 

 

2. C zas trwania zajęć: 
 

 3-4 godziny  
 

 

3. Grupa docelowa: 
 

 dzieci w wieku szkolnym 6-12 lat  
  

 

4. Liczebność grupy: 
 
min.  5                     max.   15 

5. Prowadzący zajęcia:  
 
A leksandra lub Tomasz Kupaj – właścic iele gospodarstwa ekologiczno-hodowlanego 
 

6. Zakres tematyczny: 

 

Rolnictwo – produkcja roślinna – poznanie specyfiki pracy w gospodarstwie rolnym  - pola i łąki jako 

warsztat pracy rolnika i  miejsce produkcj i żywności.  

 

7. Harmonogram/przebieg zajęć: 

 

Rozpoczęcie zajęć w miejscu zadaszonym z s iedzeniami - powitanie i przedstawienie miejsca oraz 
programu zajęć. Omówienie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć.  - 15 min 
 
Wycieczka -spacer na najbliższe pola i  łąki: 
- omówienie warsztatu/miejsca pracy rolnika;  
- nauka rozróżniania pola uprawnego od łąki,  
- przypomnienie budowy rośliny, nauka rozpoznawania podstawowych roślin uprawnych w 
środowisku naturalnym. Rozmowa z uczestnikami.  
- omówienie znaczenia uprawy zbóż i innych roślin (z iemniak jadalny, burak cukrowy, warzywa) jako 
pokarmu dla ludzi i zwierząt.  
- chwasty i ich zwalczanie - omówienie i przykłady. 
- zbieranie wspólne okazów roślin uprawnych i chwastów (wykorzystane podczas podsumowania 
zajęć). 
- zwierzęta żyjące na polu czyli owady pożyteczne i szkodniki upraw - wybrane przykłady.  
- rośliny rosnące na łące i zwierzęta ży jące na łące - wybrane przykłady - 90 min. 
 
Przerwa - odpoczynek na łące - gra w piłkę lub inne zajęcia rekreacyjne - 30 min. 
 

       Powrót do gospodarstwa: 
       - pokazanie budynków inwentarskich, omówienie ce lu i zasad prowadzonej produkcj i zwierzęcej  
       - pokaz maszyn służących do uprawy pól i zbioru płodów rolnych znajdujących się w gospodarstwie.      

- 60 min. 
 
      Zakończenie zajęć w miejscu zadaszonym z s iedzeniami - konkurs podsumowujący z   
      wiedzy zapamiętanej podczas zajęć. Przebieg zajęć jest dokumentowany zdjęciami  (możliwość  
      wykonania prezentacji multimedialnej, będącej jednocześnie materiałem dydaktycznym i  
      pamiątkowym). 
      Wspólne zdjęcie i wpisy indywidualne do księgi pamiątkowej gospodarstwa edukacyjnego.  
      (C zas realizacji poszczególnych e lementów zajęć jest dostosowany do pory roku -stadium wegetacj i 



roślin i warunków  atmosferycznych) - 45 min. 

8. Pomoce dydaktyczne: 
 
lornetka, lupa, zielnik 
 
 

9. Dodatkowe uwagi: 
 
 
W trakcie trwania poszczególnych bloków zajęć przewiduje s ię krótkie, k ilkuminutowe przerwy w 
za leżności od potrzeb uczestników i wskazówek opiekunów. W zależności od wyboru grupy można 
dokonać zmian w proponowanym programie zajęć. 
 
 

 

 


