
Program zajęć edukacyjnych 
 

          Gospodarstwo Agroturystyczne / Bogumiła i Tadeusz Wójcik                              
 __________________________________________________________________________________________________________________ 

 Nazwa obiektu / nazwisko prowadzącego 

 

                Olszanka 47, 23-110 Krzczonów                                                                                            lubelskie 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
                                            Adres                                                                                                   Województwo              

                                               

 

1. Temat / ty tuł zajęć:  

 

Ścieżka mleka- od krowy do kubeczka pełnego mleka. 
 

2. C zas trwania zajęć: 

 

3-4 godziny 
 

3. Grupa docelowa: 
 
Dzieci w wieku przedszkolnym,  szkolnym, 
młodzież,  grupy rodzinne 
 

4. Liczebność grupy: 
 
min. …10…………    max. …30……………………… 

5. Prowadzący zajęcia:  
 
Gospodarze, nauczycielka  

6. Zakres tematyczny: 
 
Edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej, hodowla bydła mlecznego i opasowego. 
 

7. Harmonogram/przebieg zajęć: 
 
-Powitanie gości . 
-Przedstawienie krótkiej informacji o powstaniu tradycyjnego gospodarstwa wiejskiego.  
-Oglądanie wystawki prezentującej różne tradycyjne produkty pochodzenia mlecznego( masło,  
 śmietana, jogurt naturalny, kefir, ser twaróg, ser z zio łami..)  
-Wycieczka na pole. Informacja gospodarza o tym jakie prace musiał wykonać, aby przygotować  
 karmę dla bydła. 
-Spacer po polach. Rozpoznawanie upraw potrzebnych do wyżywienia bydła.  
-Rozpoznanie różnic wzrostowych uwzględniające podział na użytki trwałe i zasiewy uprawne.  
-Pokaz narzędzi, maszyn i urządzeń służących do zbioru karmy dla bydła.  
-Wyjaśnienie znaczenia uprawy zbóż jako pokarmu dla ludzi i zwierząt.  
-Pokaz/warsztaty ręcznego wyrobu masła 
-Degustacja wspólnie przygotowanego specjału z bułka drożdżową lub chlebkiem wiejskim.  
-Gry i zabawy ludowe w ogrodzie lub pobliskiej łące  
-Podsumowanie spotkania i wręczenie pamiątek regionalnych 
 
 

8. Pomoce dydaktyczne: 
 
-wystawka produktów pochodzenia mlecznego  
-wystawka k łosów zbóż i gatunków traw  

       -narzędzia, maszyna i urządzenia rolnicze  
 

9. Dodatkowe uwagi: 
 
Prosimy o wcześniejsze rezerwacje. Zapewniamy utwardzony parking, Możliwość degustacj i potraw 
regionalnych czy c iast tradycyjnych. Proponujemy-potrawy regionalne: pierogi na dwa rogi, racuszki 
drożdżowe, parowanki z Olszanki, k luski z pod pachy, kapusta chłopska, naleśniki puszyste, faworki 
na kwaśnym mleku, małe gryczaki z masłem, k luski nadziewane mięsem lub śliwką ..lub c iasta  
tradycyjnym( jabłecznik, kasiarz, topielec, piernik, przekładaniec miodowy, jabcarz drożdżowy, 
sernik domowy, c iasto dzieciństwa, pączki z lodówki, c iasteczka ludowe, topielec- cebularz z 
serem... 
W celu dokonania ustaleń prosimy o kontakt te lefoniczny. 
 

 

 


