
 

Program zajęć edukacyjnych 
 

SAPY57VILLAGE / Adam i Aleksandra Wymysłowscy 
________________________________________________ ______________________________________________________________________                  

Nazwa obiektu / nazwisko prowadzącego 

 

 

SAPY 57, 99-434 DOMANIEWICE                                                                                                                       łódzkie 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 Adres                                                                                                                                                                Województwo 

 

1. Temat / tytuł zajęć: 

 

Owoc, owocowi nierówny 
 

2. Czas trwania zajęć: 

3h 

3. Grupa docelowa: 

 
- grupy przedszkolne 

- grupy szkolne  
- osoby dorosłe  

Sposób realizacji programu edukacyjnego – 

dostosowany jest do grupy wiekowej 
 

4. Liczebność grupy: 

 
min. 10    max. 30 

5. Prowadzący zajęcia: 
 

Aleksandra Wymysłowska – właścicielka zagrody edukacyjnej, pasjonatka wiejskiego życia, ciągle 

poszukująca nowych wyzwań gospodyni/farmerka 
 

6. Zakres tematyczny: 
 

1. sad tradycyjny - czym się różni od przemysłowego 

2. które drzewo jest które - poznajemy drzewa owocowe po liściach 
3. co możemy zrobić z owoców - soki, dżemy, konfitury, liofilizacja 

4. Witaminy i tlen atomowy - co nam daje i jak go pozyskać 

5. Świadomie wybieraj owocami odporność wspieraj 
6. Kuchenno - owocowy zawrót głowy - za pomocą różnych technik plastycznych wykonujemy kosze pełne 

owoców, projektujemy owocową biżuterię      
 

7. Harmonogram/przebieg zajęć: 

 

Zabierzemy was na wycieczkę do naszego tradycyjnego sadu. Pokarzemy różnicę między uprawą ekologiczną 

a przemysłową. Nauczymy rozróżniać drzewa po wyglądzie liści. Opowiemy co można zrobić z owoców 
smacznego do jedzenia, jak je przetworzyć abyśmy mogli cieszyć się ich smakiem przez cały rok. Młodszym 

powiemy co to są witaminy i która jest która, tym troszkę starszym otworzymy oczy na zagadnienie tlenu 

atomowego - skąd go czerpać i jak wiele daje naszemu organizmowi. Pozwolimy sobie sprawdzić czy uważali 
na lekcjach biologii i wiedzą jakie witaminy zwierają poszczególne owoce. Warto się zastanowić czy warzywa i 

owoce kupowane w markecie czy na ryneczkach przysklepowych są równie wartościowe jak te od zaufanego 

rolnika, który nie uprawia ich przemysłowo, nie używa chemii dla zwiększenia plonów, dba i pielęgnuje niemal 
jak zwierzęta domowe. W sezonie dla odprężenia proponujemy wykonanie soków według swoich przepisów, 

sałatek, wspólnie zrobimy konfitury. Poza sezonem musimy zadowolić się pracami plastycznymi 
wykorzystującymi wszelkie dostępne materiały recyklingowe do stworzenia własnego sadu, drzewa 

owocowego, biżuterii czy stworzenia kolarzu ilustrującego kosz z owocami. 

 

8. Pomoce dydaktyczne: 

 

Infografiki, pomoce do prac plastycznych. 

 

9. Dodatkowe uwagi: 
 

Możliwość zorganizowania ogniska z kiełbaskami wiejskimi produkowanymi przez małą lokalną masarnię. 

Podczas wizyty można zaopatrzyć się w wytwarzane przez nas produkty jak mąka, miód, świeczki z wosku 
pszczelego, sezonowo owoce czy warzywa, przetwory domowe.     

 

 


