
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: 

JESIEŃ W SIELSKICH OGRODACH 

 

2. Czas trwania zajęć: 

4godziny 

 

3. Grupa docelowa: 
grupy przedszkolne/ uczniowie szkół podstawowych 
 

4. Prowadzący zajęcia: 
Anna Gawlik 

 

5. Zakres tematyczny: 
Jesień w ogrodzie 
 

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 
Krótkie omówienie poszczególnych zakątków.  
Uczniowie zaobserwują relacje występujące w przyrodzie wywołane zmianą pory roku i wpływem tych zmian na 
organizmy tam żyjące. 
Poszukają oznak jesieni. 
Zapoznają się z trującymi roślinami, które można spotkać w naszych ogrodach. 
Uczniowie poznają budowę cebulki kwiatowej.  
Zapoznają się ze sposobami sadzenia cebulek kwiatowych:  tulipanów, narcyzów, krokusów w doniczki oraz w 
trawniku.  
Warsztaty dostosowane są do wieku dzieci i na tyle atrakcyjne, by nie znudziły się po kilku minutach. 

 
W SIESLKIM 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 
Własnoręcznie wykonają uzgodnioną wcześniej dekorację do domu lub prezent dla kogoś bliskiego i zabiorą 
wykonaną pracę ze sobą. 

 
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: 
Cebulki kwiatowe, 
 
 
 

8. Dodatkowe uwagi: 
 
 
 

 

 


