
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 ziarna do chleba” 

 
2. Czas trwania zajęć: 

3 – 5 h 

3. Grupa docelowa: 
 
grupy przedszkolne, szkoły podstawowe, 
średnie oraz grupy osób dorosłych 
 

4. Liczebność grupy: 
        15 osób                        50 osób 
min. ……………………………    max. ………………………… 

5. Prowadzący zajęcia: 
 
Anna Białkowska, Danuta Sałagan – osoby z doświadczeniem rolniczym i pedagogicznym  

6. Zakres tematyczny: 
 
Z wizytą na polach, w magazynach zbożowych, we młynie i w piekarni – Uczniowie poznają drogę od 
zasiewu do wypieku chleba; poznają różnorodne gatunki zbóż uprawianych w naszym gospodarstwie  
- Czy zboża to skarby gospodarza? -  wspólnie zmielą zboże na mąkę i przygotują ciasto do wypieku 

tradycyjnych chałek lub innego pieczywa; zrobią własne wypieki; przygotują pełnowartościowe płatki 
zbożowe; będą rozmawiać o roli produktów zbożowych w naszej codziennej diecie. 
 
Na zakończenie wizyta w cielętniku, w oborach i w gospodarskiej zagrodzie zwirząt. 

7. Harmonogram/przebieg zajęć: 
 
1. przywitanie gości; 
2. rozmowa na „dobry początek” – wprowadzenie w klimat gospodarstwa; 
3. wyjście na pola obsiane zbożami – przy okazji rozmowa o różnicach pomiędzy uprawą pól w 

gospodarstwach ekologicznych a konwencjonalnych; 
4. z wizytą w magazynach zbożowych; 
5. z wizytą we młynie i w piekarni; 
6. mielenie zboża na mąkę oraz przygotowanie ciasta do tradycyjnych wieków;  
7. zakwas i jego rola w piekarni; 
8. degustacja różnego rodzaju pieczywa z własnej piekarni;  
9. pieczenie chałek lub innego rodzaju pieczywa; 
10. przerwa na lunch z ekologicznych produktów naszego gospodarstwa; 
11. quizy na rozpoznawanie różnych rodzajów zbóż i produktów zbożowych;  
12. robienie płatków zbożowych oraz „burza mózgów” – rola produktów zbożowych w naszej 

codziennej diecie; 
13. „na do widzenia” – z wizytą w cielętniku oraz gry na uroczej łące przy jeziorze;  
14. odbiór własnych wypieków oraz powrót uczestników spotkania do domu.  

 

8. Pomoce dydaktyczne: 
 
zboża, produkty zbożowe, zakwas, produkty potrzebne do wypieku chałek, pola uprawne oraz 
obiekty gospodarskie wraz z wyposażeniem: spichlerz, młyn, piekarnia 

9. Dodatkowe uwagi: 
 
Program wizyty w gospodarstwie ustalamy zawsze indywidualnie z organizatorem uwzględniając 
wiek uczestników, ich potrzeby i zainteresowania. Zajęcia maja charakter warsztatów, podczas 
których uczniowie działają angażując wszystkie zmysły. 
Dla grup przedszkolnych i klas I-III szkół podstawowych organizujemy zajęcia w formie zabaw, 
którym towarzyszy opowieść, np. „o kosiarzu i wilku”. 
Każde spotkanie w gospodarstwie, niezależnie od programu, kończymy wizytą u zwierząt: cielęta, 
krowy, owce, kozy, kury, świnie, króliki. 
W przypadku licznych grup, powyżej 25 osób, działamy w dwóch zespołach.  
 

 

 


