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Program zajęć edukacyjnych

Latosowo Bartłomiej i Katarzyna Latos
Nazwa obiektu / nazwisko prowadzącego

Mazowieckie

Henrysin 2a, 08-330 Kosów Lacki
Adres
1.

_

Województwo

Temat / tytuł zajęć:

O czym szumi wierzba
2.

Czas trwania zajęć:

4 -6 godzin - same zajęcia 4 h , dodatkowo ognisko, zabawy 2h
3.

Grupa docelowa:

Dzieki w wieku przedszkolnym, szkolnym , młodzież , dorośli

5.

4.

Liczebność grupy:

15

min. ……………………………

ok 40

max. …………………………

Prowadzący zajęcia:

Bartłomiej Latos - zootechnik
6.

Zakres tematyczny:

Zaprezentowanie wierzby jako rośliny obecnej w naszej tradycji i kulturze od czasów słowiańskich.
Omówienie jej właściwości leczniczych ( kora ), ozdobnych ( bazie, żywe konstrukcje z wierzby) ,
opałowych ( szybki przyrost ) , rekultywacyjnych ( nasadzenia osuszające czy wzmacniające
osuwiska) , miododajnych oraz zastosowanie wierzby w wikliniarstwie.
7.

Harmonogram/przebieg zajęć:

1. Zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa w gospodarstwie i uczestnictwa
w zajęciach
2. Spacer po gospodarstwie , zapoznanie się ze zwierzętami ( konie, kozy,
króliki, kury, kaczki ), obejrzenie sadu owocowego starych odmian ,
warzywniaka ( w zależności od pory roku) , obejrzenie budynków
gospodarczych zbudowanych według starej tradycji , krytych jeden słomą,
drugi wiórem
3. Spacer po plantacji wierzby energetycznej , zapoznanie się z innymi
odmianami wierzby rosnącymi w okolicy , obejrzenie " żywych" konstrukcji z
wierzby - płotów, tuneli itp., obejrzenie wierzb "rosochatych" , rękodzieła
wikliniarskiego
4. Przejście do sali szkoleniowej i tam drugie śniadanie
5. W sali pogadanka o wielostronnym zastosowaniu wierzby
6. Zajęcia plastyczne , rysunki wierzby , wyplatanie wiklinowych drobiazgów ,
konkursy , odznaczenia ,
7. Gry i zabawy przy ognisku lub w sali przy kominku i tradycyjnym piecu
kaflowym ( w zależności od pogody)
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8.

Pomoce dydaktyczne:

- oddzielny budynek wyłącznie do dyspozycji gości - stara drewniana chata z
bala ze specjalnie wydzieloną i przystosowaną wewnątrz salą szkoleniową z
kominkiem i tradycyjnym piecem kaflowym, urządzona w staropolskim stylu
- plantacja wierzby energetycznej
- żywe konstrukcje z wierzby
- przygotowane witki wierzbowe do wyplatania dla dzieci
- kredki, papier itp do prac plastycznych
- różne odmiany wierzby rosnące wokół domów

9.

Podpis

Dodatkowe uwagi:

Data

