
 

Program zajęć edukacyjnych 
 

  

Edukacyjne Gospodarstwo Ekoturystyczne „Agrochatka” /Elżbieta i Jerzy Woźniakowie 

______________________________________________________________________________________________________________________                  

Nazwa obiektu / nazwisko prowadzącego 

  

46-233 Biadacz, Brodnica 17                                                                                                                         opolskie  

_________________________________________________________________________________         _________________________________ 

                                                           Adres                                                                           Województwo 

 

1. Temat / tytuł zajęć: 

 

Wielkanoc dawniej i dziś. 
 

2. Czas trwania zajęć: 

 

3-5 godzin 

 

3. Grupa docelowa: 

 

przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły 

ponadgimnazjalne, studenci, dorośli, turyści 

indywidualni 

 

4. Liczebność grupy: 
 
min. 5          max. 50 

5. Prowadzący zajęcia: 

 

 Według autorskiego scenariusza Elżbieta i Jerzy Woźniakowie – właściciele gospodarstwa – nauczyciele  

z długoletnim stażem pedagogicznym; (native speaker w przypadku zajęć w języku angielskim). 

 

6. Zakres tematyczny: 
 
zwyczaje i obrzędy, kuchnia domowa, zajęcia sportowe, zajęcia rekreacyjne, zajęcia plastyczne   

 

7. Harmonogram/przebieg zajęć: 
 
Powitanie uczestników warsztatów, zapoznanie z regulaminami i zasadami bezpieczeństwa: poruszanie 

się po terenie gospodarstwa, kontakt ze zwierzętami, zajęcia rekreacyjno – sportowe, plac zabaw, 

zajęcia edukacyjne. 
Pogadanka wstępna i pokaz – aktywny udział uczestników warsztatu: różne techniki i sposoby ozdabiania 

jaj. Udział uczestników warsztatu w inscenizacji bajki „Wielkanocna pora”. 

Tradycyjne zdobienie jaj – praca samodzielna. 

Wielkanocna babka pisankowa – własnoręczne przygotowanie i wypiek babeczek z pisanką. 

Samodzielne wykonanie przez uczestników zajęć serwetek na wielkanocny stół.  

Zwiedzanie gospodarstwa, na łące: poznawanie gatunków roślin, zbieranie zielonki dla zwierząt.  

Kontakt ze zwierzętami: pojenie, karmienie, zbieranie jajek, dojenie kozy.  

        Gry i zabawy ruchowe związane z tematami: wieś, rolnik, zwierzęta, Wielkanoc.  

Podsumowanie, zadanie domowe: Wielkanocny stół (rysunek). 

Zwiedzanie gospodarstwa odbywa się w czasie wypieku babeczek, a gry i zabawy po zakończeniu 

przygotowania serwetek.   

 

8. Pomoce dydaktyczne: 
 
jajka, materiały do ich zdobienia, stare sprzęty i narzędzia gospodarskie, rekwizyty do inscenizacji bajki, 

rekwizyty do gier i zabaw ruchowych 

 
 

9. Dodatkowe uwagi: 
 
Scenariusz zajęć każdorazowo dostosowany do wieku i liczby uczestników oraz długości pobytu. Część 

lub całość zajęć Mozę zostać przeprowadzona w języku angielskim przez native spe akera z USA. Także 

zajęcia „Boże Narodzenie dawniej i dziś” – oczywiście z wykorzystaniem odpowiednich rekwizytów .  

 

 

 


