
Program zajęć edukacyjnych 
 

 Zagroda edukacyjna Cicha Bartna 
________________________________________________ ______________________________________________________________________                  

Nazwa obiektu / nazwisko prowadzącego 

Bolkowice 6, 59-411 Paszowice                                                                                                                  dolnośląskie 

_________________________________________________________________________________         _________________________________ 

                                                           Adres                                                                                                      Województwo 

 

1. Temat / tytuł zajęć: 

 

Tkactwo i jego historia 
 

2. Czas trwania zajęć: 

 

3-5 godzin 

 

3. Grupa docelowa: 
 
Dzieci, młodzież, dorośli, grupy specjalne 
 

4. Liczebność grupy: 
 
min.1    max. 50 

5. Prowadzący zajęcia: 
 
Marek Olszewski 

 

6. Zakres tematyczny: 

 
1. Owca – wygląd, żywienie, rasy 
2. Runo - co to jest runo, do czego służy, typy. 
3. proces wytwarzania tkanin – od runa do tkaniny. 
4.Rodzaje tkanin.  
5. Prezentacja tkania na krośnie. 
6.Tkanie krajek na bardkach (deseczki tkackie). 
7. Zwierzęta zagrodowe 
8. Funkcjonowanie gospodarstwa rolnego i domowego – dawniej i dziś. 

 

7. Harmonogram/przebieg zajęć: 
 
Wstęp – około 15 minut 
Przywitanie się z uczestnikami warsztatów, przedstawienie się i przedstawienie tematu dzisiejszych 
zajęć. 
Przedstawienie gospodarstwa – około 15 minut 
Właściciel zagrody oprowadza dzieci po swoim gospodarstwie, opisując poszczególne miejsca i ich 
funkcje: pasieka (zza szyby w wiacie), zagrody ze zwierzętami (owce, króliki, konie), wybieg dla 
koni, plac zabaw, „dawną kuchnię” ze sprzętem i piecem chlebowym, dawną klasę szkolną w 
budynku. W czasie zwiedzania trwa pogawędka dzieci z właścicielem nt. porównania dawnych czasów 
do współczesnych pod kątem prac gospodarskich i domowych.  
Podczas wizyty w zagrodzie ze zwierzętami rolnik zwraca uwagę na owcę i jej runo. Skupia się na 
tym gatunku zwierząt, powiadając o jego potrzebach żywieniowych i rasach.  
Spacer edukacyjny – około 30 minut – 60 minut – opcjonalnie jako element rekreacyjny 
Grupa przechodzi przez łąki i polne drogi do pobliskiego lasu, gdzie znajdują się archeologiczne 
wykopaliska przedstawiające pozostałości po średniowiecznym grodzisku Gniewków – Bolkowice. W 
czasie spaceru właściciel zagrody pokazuje łąki/pastwiska, pola uprawne i inne charakterystyczne 
elementu krajobrazu rolniczego i przyrodniczego oraz opowiada krótką historię regionu, wplatając 
lokalne ciekawostki, np. nt. borsuka, zwanego w okolicy „archeologiem”, który niewątpliwie 
przyczynił się do odkrycia znaleziska. Następnie dzieci wracają do zagrody – pod wiatę lub do Sali w 

budynku – w zależności od pogody. 
Ginące zawody – tkactwo – około 30 minut 
Pogawędka nt. „ginących” zawodów – rolnik (właściciel zagrody) zadając pytania sprawdza wiedzę 
dzieci nt. dawnych zwodów. Prezentuje przy okazji dawne sprzęty (lub odbywa się spacer po ścieżce 
dydaktycznej poświęconej ginącym zawodom). Dzieci dzięki interakcji z prowadzącym, w bardzo 
przystępnej, formie poszerzają swoją wiedzę nt. tkactwa i innych zawodów, widzą dawny sprzęt i 
dowiadują się/ widzą w jaki sposób i do czego był wykorzystywany – np. krosno i tkaniny, makatki 
itp. Rolnik dużą uwagę skupia na runie, sprawdza wiedzę dzieci w zakresie tkactwa  i przedstawia 
inne produkty, z których mogą powstawać lub powstawały dawniej tkaniny (pokrzywa, len, itp.) 
Część praktyczna – wytwórcza - tkactwo – około 60 minut 
Właściciel zagrody w Sali (dawnej klasie) robi pokaz tkania na krośnie, snując historię nt. tkactwa w 
regionie. Mówi o różnicach pomiędzy dawnym, a dzisiejszymi tkaninami i sposobie ich wytwarzania.  
Następnie dzieci otrzymują drewniane deseczki – bardki oraz igły i nici i własnoręcznie tkają krajki, 
które potem zabierają do domu.  
Czas wolny około 30 minut do 60 minut 
Dzieci w ramach przerwy pod opieką nauczycieli i właściciela zagrody spędzają czas na placu zabaw 



lub ze zwierzętami (króliki, owce). Na placu zabaw znajdują się m.in. domki skrzatów, miniaturowa 
studnia z żurawiem (bezpieczna), z której pobrana woda może służyć do płukania kamieni 
znajdujących się na stojaku obok oraz inne elementy rekreacyjne.  
Zakończenie – (ewentualnie - grill lub ognisko) 

 

8. Pomoce dydaktyczne: 
 
grzebienie, ręczne greple, typy wrzecion, kołowrotki, ścieżka dydaktyczna z dawnym sprzętem 
gospodarstwa rolnego i domowego, runo, owca, krosno, wrzeciono, bardki 
 

9. Dodatkowe uwagi: 
 
Możliwa organizacja ogniska lub grilla oraz jazdy konno.  
 
 

 

 


