
Program zajęć edukacyjnych 
 

 Gospodarstwo Agroturystyczne „Leszczynowe Zacisze” Małgorzata i Paweł Wiśniewscy 
________________________________________________ ______________________________________________________________________                  

Nazwa obiektu / nazwisko prowadzącego 

Rozalin 45, 05-282 Strachówka                                                                                                            mazowieckie 

_________________________________________________________________________________         _________________________________ 

                                                           Adres                                                                                                      Województwo 

 

1. Temat / tytuł zajęć: 
 

Od ziarenka do bochenka 

 
 

2. Czas trwania zajęć: 

3-5  godzin 

 

3. Grupa docelowa: 
Dzieci przedszkolne i szkoły podstawowe. 
 
 

4. Liczebność grupy: 
       min. 25 osób    max.50 osób 

5. Prowadzący zajęcia: gospodarze z rodziną 
 

6. Zakres tematyczny:  
 
Zapoznanie z rodzajami zbóż i techniką sporządzania mąki,  prezentacja sprzętu do uprawy zbóż i 
mielenia ziarna. 

Poznanie procesu produkcji i wypieku chleba w piecu chlebowym.  
 

7. Harmonogram/przebieg zajęć: 
 
 - Przyjazd grupy, powitanie przez gospodarzy wraz z zaprezentowaniem podwórka,  miejscem do 
zabaw i pracy. Przedstawienie programu pobytu i osób pracujących przy jego realizacji, rozmowa na 
temat jak mądrze, odpowiedzialnie i bezpiecznie korzystać z oferowanych atrakcji, czas dla grupy na  
toaletę. 
- Pogadanka na temat gatunków zbóż, prezentacja sprzętu do uprawy i mielenia zbóż na mąkę oraz 
sprzętu do wypieku chleba 
-  Mielenia ziarna – próba sił dzieci przy mieleniu ziarna w żarnach i pokaz mielenia w młynku 
 elektrycznym  
- Jak powstaje chleb? – warsztaty wyrabiania ciasta i wypieku chleba.  
- Przejażdżka wozem przez wieś i poznawanie zbóż 
- Wspólna degustacja upieczonych chlebków 
- Pożegnanie grupy- podziękowanie  za współpracę- czas dla grupy na toaletę, pozbieranie swoich 
  rzeczy, odjazd grupy. 
 

8. Pomoce dydaktyczne: 
 
- ziarna zbóż,  
- maszyny i narzędzia do uprawy i mielenia zbóż oraz wypieku chleba (żarna, elektryczny młynek 
piec chlebowy itp.),  
- fartuszki. 
 

9. Dodatkowe uwagi: 
 
Warsztaty odbywają się w sali dydaktyczno-edukacyjnej, w której znajduje się zaplecze kuchenne i 
piec  do chleba. 
Dzieci dla utrwalenia warsztatów mają do dyspozycji edukacyjną grę planszową, ukazującą cały cykl 
produkcji „ od ziarenka do bochenka”. 
Podczas pobytu w zagrodzie dzieci mogą karmić i bawić się ze zwierzętami oraz korzystać z placu 
zabaw i urządzeń rekreacyjnych. Możliwość pieczenia kiełbasek przy ognisku. W zależności od 
zainteresowania grupy, programy mogą być wydłużane bądź skracane.  
 
 

 

 

 

 

 


