
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: 

 

Rolnictwo ekologiczne w praktyce 

 
2. Czas trwania zajęć: 

 

5 h 

3. Grupa docelowa: 
 
uczniowie szkół średnich  
 

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: 
 
Uczniowie będą mieli okazję doświadczyć w praktyce gospodarstwa ekologicznego, o czym uczą się 
na lekcjach geografii gospodarczej; gospodarstwo ekologiczne a konwencjonalne; wpływ rolnictwa 
na środowisko naturalne; rolnictwo ekologiczne a zrównoważony rozwój; uprawy ekologiczne, 
dobrostan zwierząt;  produkty gospodarstwa ekologicznego – Jak rozpoznać je na rynku? Czym jest 
GMO? Poznajemy rolnictwo ekologiczne wszystkimi zmysłami – jak smakuje i jak pachnie rolnictwo 
ekologiczne? 

7. Harmonogram/przebieg zajęć: 
 

1. przywitanie uczniów; 
2. wprowadzenie w charakter gospodarstwa i cele spotkania; 
3. dobrostan zwierząt – z wizytą w cielętniku i w oborach, przy okazji dyskusja – hodowla zwierząt 

w gospodarstwie ekologicznym a konwencjonalnym -  różnice; 
4. produkcja roślinna w gospodarstwie ekologicznym – z wizytą w magazynach zbożowych i w 

stodołach, przy tej okazji rozmowa o zasadach uprawy zbóż, warzyw, gospodarki pastwiskowej;  
5. Jak smakuje gospodarstwo ekologiczne?: 

-  lunch z produktów ekologicznych naszego gospodarstwa, 
-  wypiek tradycyjnych chałek; 

      6.  Co to jest GMO?  - praca z tekstem i dyskusja: Jaki mamy wpływ na stan środowiska naturalnego  
            jako konsumenci? 

7. Jak nasze gospodarstwo wpływa na ochronę środowiska? – wycieczka po gospodarstwie w  

    poszukiwaniu ważnych miejsc: 
 - roślinna oczyszczalnia ścieków, 
- żywopłoty, nasadzenia śródpolne, 
 - stare rasy zwierząt w naszym gospodarstwie – mała zagroda; 

      8. Podsumowanie spotkania – rolnictwo ekologiczne a zrównoważony rozwój. 
 

8. Pomoce dydaktyczne: 
 
obiekty gospodarskie: cielętnik, obory, maqla zagroda zwierząt, magazyny zbożowe, stodoły na 
siano, oczyszczalnia roślinna, żywopłoty, produkty potrzebne do wypieku tradycyjnej chałki  
 

9. Dodatkowe uwagi: 
 
Poprzez działania uczniowie będą mogli wprost doświadczyć, czym jest gospodarstwo ekologiczne, 
jak wpisuje się ono w ochronę środowiska naturalnego oraz zrozumieć swoja rolę i odpowiedzialność 

za środowisko jako konsument.   
 

 

 


