
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: 
 

„Nie święci garnki lepią” – warsztaty tematyczne w rytmie roku rolniczego 
 

2. Czas trwania zajęć: 

 

3 – 4 h 

3. Grupa docelowa: 
 
uczniowie szkół podstawowych oraz inne 
grupy zainteresowane warsztatami twórczej 
aktywności 
 

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: 
 
Grupy przyjeżdżają w rytmie roku rolniczego, by poznać i doświadczyć tego, co dzieje się w 
gospodarstwie i w przyrodzie. Spotkania maja charakter spaceru po gospodarstwie, który jest 
połączony z warsztatami twórczej aktywności z wykorzystanie materiałów naturalnych, np. spotkanie 
wiosenne- robieniem palm i innych ozdób wielkanocnych; spotkanie jesienne – święto pieczonego 
ziemniaka oraz siano ploty; zima – wypiek pierniczków, ozdoby bożonarodzeniowe 
 

7. Harmonogram/przebieg zajęć: 
 

1. przywitanie uczestników spotkania; 
 

2. spacer po gospodarstwie – odkrywanie tego, co dzieje się 
 w danej porze roku w gospodarstwie; 
 

3. przerwa na lunch z ekologicznych produktów gospodarstwa; 
 

4. warsztaty twórczej aktywności w zależności od pory roku:  
• wiosna: robimy palmy i inne ozdoby wielkanocne z materiałów naturalnych (zasuszone zboża 

i trawy, bibuła, wełna itp.), 
• jesień: święto pieczonego ziemniaka przy ognisku poprzedzone wykopkami, siano ploty,  
• zima: pieczemy świąteczne pierniczki, robimy stroiki lub inne ozdoby świąteczne całkowicie 

z materiałów naturalnych i darów natury; 
 

5. Z wizyta u zwierząt na „do widzenia”. 
 
 

8. Pomoce dydaktyczne: 
 
obiekty gospodarstwa: cielętnik, obory, stodoły, mała zagroda zwierząt, spichlerz itp., materaiły 
naturalne na warsztaty: zboża, trawy, siano, świerk, szyszki, kasztany, żołędzie, wełna, wełna 
czesankowa itp. 

 

9. Dodatkowe uwagi: 
 
Zajęcia odbywają się w rytmie roku rolniczego, dzięki czemu można doświadczyć wszystkimi 
zmysłami, co dzieje się w gospodarstwie w zależności od pory roku. 
 

 

 


