
Program zajęć edukacyjnych 
 

 „W zgodzie z naturą” – gospodarstwo ekologiczne JuchowoFarm  miejscem nauki i 

zabawy/Fundacja im. Stanisława Karłowskiego 
________________________________________________ ______________________________________________________________________                  

Nazwa obiektu / nazwisko prowadzącego 

Juchowo 54A, 78-446 Silnowo                                                                                                     zachodniopomorskie 

_________________________________________________________________________________         _________________________________ 

                                                           Adres                                                                                                      Województwo 

 

1. Temat / tytuł zajęć: 

 

„Od trawy do sera” 
 

2. Czas trwania zajęć: 

          4 – 5 h 

3. Grupa docelowa: 
 

 Uczniowie ze szkół podstawowych i średnich oraz 
grupy osób dorosłych 

 
 

4. Liczebność grupy:              
       15 osób                        30 osób 
min. ……………………………    max. ………………………… 

5. Prowadzący zajęcia: 
 

Anna Białkowska, Danuta Sałagan – osoby z doświadczeniem rolniczym i pedagogicznym  

6. Zakres tematyczny: 
 
Z wizytą w cielętniku i w oborach, a nstępnie na łące, w stodole z sianem – Co jedzą krowy, że dają 
takie smaczne mleko? Dlaczego mleko jest białe? Skąd biorą się sery? – Uczniowie poznają 
bogactwo roślin – traw i ziół, które rosną na łąkach i są podstawowym pokarmem krów oraz innych 
zwierząt gospodarskich. Ponadto poznają drogę od mleka do sera robiąc prosty ser. Przy tej okazji 
uczniowie dowiedzą się o roli produktów mlecznych w naszej codziennej diecie. 
 

7. Harmonogram/przebieg zajęć: 
 

1. przywitanie gości; 
2. krótka rozmowa wprowadzająca w klimat gospodarstwa oraz spotkania;  
3. wyjście do cielętnika i obór, a przy okazji obserwacja i rozmowa: Dlaczego nasze krowy są 

szczęśliwe?; 
4. spacer na łąkę/pastwisko w poszukiwaniu tego, co jedzą krowy; oznaczanie traw, ziół i innych 

roślin; 
5. Skąd gospodarz ma siano dla swoich zwierząt? – z wizytą w stodole; 
6. przerwa na lunch z ekologicznych produktów z naszego gospodarstwa;  
7. z wizytą w dojarni – przyniesienie mleka na ser; 
8. podział uczniów na zespoły – każdy zespół będzie wykonywał prostym sposobem ser panir; 
9. w międzyczasie  - degustacja naszego mleka i serów; 
10. dlaczego mleko jest białe oraz rola produktów mlecznych w naszej codziennej diecie – „burza 

mózgów”  - podsumowanie spotkania; 
11. czas na wizytę w małej zagrodzie, na zabawy na uroczej łące przy jeziorze, ognisko itp. 

 

8. Pomoce dydaktyczne: 
 
obiekty gospodarstwa – cielętnik i obory, stodoła z sianem, łąka, mleko, sery, proste narzędzia do 
robienia serów domowym sposobem 
 

9. Dodatkowe uwagi: 
 
W miesiącach zimowych zamiast spaceru na łąką i rozpoznawania roślin w terenie, mamy do 
dyspozycji zielniki. 
 
Sposób prowadzenia zajęć oraz treści są zawsze dostosowane do wieku uczestników, ich 
zainteresowań i potrzeb. Zajęcia maja charakter warsztatów, podczas których uczniowie działają 

angażując wszystkie zmysły. 
 

 

 


