
Program zajęć edukacyjnych 
 

 Agnieszka i Zdzisław Kamieniarz:  Kraina Dudusia Wesołka 
________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___                  

Nazwa obiektu / nazwisko prowadzącego 

 

64-111 Lipno   Górka Duchowna 44                                                                                                             wielkopolskie 

_________________________________________________________________________________         _________________________________ 

                                                           Adres                                                                                                      Województwo 

 

1. Temat / ty tuł zajęć:   
 

Środowisko naturalne w gospodarstwie rolnym   
 

 

2. C zas trwania zajęć:  
 

4 godz. 

 

3. Grupa docelowa:  
 
k lasy 0-3 
 

4. Liczebność grupy: 
 
min.  15   max. 30 

5. Prowadzący zajęcia:  Agnieszka i Zdzis ław Kamieniarz 

6. Zakres tematyczny: Zapoznanie s ię z e lementami środowiska: ożywionymi i nieożywionymi, 
naturalnymi  oraz zmienionymi przez człowieka.  Oddziaływanie na siebie różnych e lementów 
środowiska. 
 
 
 

7. Harmonogram/przebieg zajęć:  
 
Przestrzeń wiejska staje  s ię  miejscem poznawania kultury  oraz korzystania z doświadczeń 
mieszkańców opartych na wiedzy. Rozwijanie  wśród dzieci chęci poznawania pojęcia turystyk i 
kulturowej oraz  dziedzictwa kultury wsi zasługuje na to, by rozszerzać programy edukacyjna w 
zagrodach. Ma to zachęcić osoby uczestniczące do głębszego poznawania tajemnic życia na wsi.  
P ierwszym punktem harmonogramu jest przyjazd do gospodarstwa na przyczepie  ze słomą . 
Następnie zorganizowana wycieczka przejdzie polnymi drogami – obserwacja – jak  rosną różne 
rośliny, dzięki czemu dzieci mogą nauczyć s ię rozpoznawania roślin, następnie  pokazanie lisiej nory  
( e lement przyrodniczy ) . Podczas wycieczk i będzie  także można odwołać s ię  do tematów 
historycznych poprzez ukazanie dołów, rowów pozosta łości po dawnych dzia łaniach wojennych 
(element przekształcony przez człowieka ) krótka informacja o bitwach, które s ię tu rozegrały,  dzięki 
czemu dzieci mogą przyswoić w łatwiejszy sposób historię. Spacer po dolinie  ( zejście  do wąwozu, 
przejście do źródła, wsłuchanie s ię w głosy ptaków   (powiązanie wzajemne e lementów środowiska 
ożywionego i nieożywionego), dzięki czemu dzieci mogą podziwiać różne kontrasty  występujące 
naturalnie. Kolejnym punktem jest powrót do gospodarstwa oraz  ognisko z k ie łbaską , placek 
domowy, sok lub herbata . Na koniec dzieci będą mia ły  czas wolny na zabawy.  
 
 
 

8. Pomoce dydaktyczne: 
 
 
 

9. Dodatkowe uwagi: 
 
 
 
 

 

 


