
Program zajęć edukacyjnych 
 

 SIELSKI DOM I OGRÓD / ANNA GAWLIK 

________________________________________________ ______________________________________________________________________                  

Nazwa obiektu / nazwisko prowadzącego 

 

Stara Złotoria 4, 07-323 Zaręby Kościelne                                                                                                    mazowieckie 

_________________________________________________________________________________         _________________________________ 

                                                           Adres                                                                                                      Województwo 

 

1. Temat / tytuł zajęć: 

 

MŁODY ZIELARZ 

 

2. Czas trwania zajęć: 

4 godziny 

 

3. Grupa docelowa: 
grupy przedszkolne, uczniowie podstawówki 
 

4. Prowadzący zajęcia: 
Anna Gawlik 

 

5. Zakres tematyczny: 
Zioła w ogrodzie przydomowym. Uprawa i zastosowanie 
 

6. Harmonogram/przebieg zajęć: 
 
Powitanie 
Omówienie zasad bezpieczeństwa / Regulamin zachowania  
Kilka słów o zagrodzie Sielski Dom i Ogród . Czym się zajmujemy. Wspomnienie historii tego miejsca.  
Spacer po terenie z krótkim omówieniem poszczególnych zakątków. 

CO BĘDZIEMY ROBIĆ  W OGRODZIE ZIOŁOWYM? 
Ziołowy nos – zabawa w rozpoznawanie ziół po zapachu (zioła świeże lub suszone będą przygotowane wcześniej); 
Ziołowa herbatka lub przyprawa – wykonanie własnej mieszanki ziołowej (herbatki lub przyprawy) z ziół 
udostępnionych na miejscu oraz według proponowanych przepisów  - pogadanka na temat zastosowania ziół w 
kuchni;  
Uczniowie przygotują dwa różne wspaniałe orzeźwiające napoje ziołowe do degustacji. 
Poznają sposoby rozmnażania ziół. Wykonają sadzonki wierzchołkowe z lawendy. Zabiorą doniczki z tak 
przygotowanymi sadzonkami do domu.  

Uczniowie zbiorą cztery ulubione zioła w niewielkie wiązki. 

PRZEJŚCIE DO SIELSKIEGO DOMKU 

 Uczniowie zapoznają się z wnętrzem i historią chaty, która przez lata służyła jako szkoła podstawowa dla wielu 
pokoleń mieszkańców tego terenu.  Poznają historię mebli i przedmiotów, które kiedyś i nadal są używane w 
wiejskich domostwach 
Uczniowie podpiszą tabliczki z nazwami ulubionych ziół i przymocują  wraz z ziołami do drewnianej ramki do 
wyschnięcia. Przygotowane dekoracje, obrazki zabiorą do domu.  
Z wykonanych prac będzie zrobiona wystawa do podziwiania przez uczestników zlotu. 
Omówienie wierzeń ludu podlasia na przykładzie 'szeptuchy'. Tworzenie kadzideł z ziół na osiągnięcie sukcesu, 
sprzyjające miłości, oczyszczaniu, ochronie i witalnosci. 

SESJA ZDJĘCIOWA  
To doskonała możliwość na otrzymanie pamiątkowego zdjęcia w otoczeniu pięknych kwiatów i ogrodowej, sielskiej 
scenerii. Zdjęcia będą profesjonalnie wykonane z obróbką w programie graficznym.  
Uczniowie przygotują się do sesji zdjęciowej i wybiorą rekwizyty oraz ulubione miejsce w ogrodzie do 
indywidualnych zdjęć portretowych oraz do zdjęcia grupowego. 
Uczestnicy warsztatów ( uczniowie i nauczyciele) otrzymają jedno zdjęcie portretowe oraz grupowe w postaci 
cyfrowej odbitki na adres e-mailowy. 
 
OGNISKO Z PIECZENIEM KIEŁBASEK 

GRY I ZABAWY W TERENIE 

POŻEGNANIE 

 

7. Pomoce dydaktyczne: 
nożyczki, krzewy lawendy, doniczki, podłoże,  
 

8. Dodatkowe uwagi: 
 
 

 

 


