
 

Program zajęć edukacyjnych 
 

SAPY57VILLAGE / Adam i Aleksandra Wymysłowscy 
________________________________________________ ______________________________________________________________________                  

Nazwa obiektu / nazwisko prowadzącego 

 

 

SAPY 57, 99-434 DOMANIEWICE                                                                                                                       łódzkie 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 Adres                                                                                                                                                                Województwo 

 

1. Temat / tytuł zajęć: 

 

Nie ma złej pogody są tylko złe ubrania - sposób na jesienną pluchę  

 

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 – właścciielka zagrody edukacyjnej,  pasjonatka wiejskiego życia, ciągle 

poszukująca nowych wyzwań gospodyni/farmerka. 
 

6. Zakres tematyczny: 
 

1. skąd sie biorą ziemniaki 

2. ziemniaczane przetwory dla zdrowia i urody 
3. dyniowe opowieści 

4. wykopki, stemple z ziemniaków i lampiony z dyni 

 

7. Harmonogram/przebieg zajęć: 

 

Czas jesieni nie musi być okresem kojarzącym sie jedynie z przemijaniem. Odczarujmy wspólnie szarugi i 

pluchę. Jak to mówią Anglicy: "nie ma złej pogody są tylko złe ubrania". Ludziki z kasztanów, szyszek i żołędzi 

to już klasyka. Pójdźmy razem na pole w poszukiwaniu ziemniaków. Zróbmy konkurs na największą dynię. 
Wspólnie prześledźmy historię ziemniaka. Skąd wziął sie na ziemiach polskich. Zajrzyjmy do domów i fabryk 

co można z niego zrobić i jak go przetworzyć. Wykonajmy stemple i zróbmy wspólnie z nich pamiątkowy 
obraz. 

Dynia też może być wdzięcznym tematem do rozmów. W szczególności pod koniec października. 

Amerykańskie święto duchów zadomowiło się u nas na dobre i jest świetnym pretekstem do spotkań i zabawy. 
Dyniowe nie tylko potwory ale i potrawy mogą być warte zainteresowania. Dynia niejedną ma twarz co 

najlepiej widać jak wykonamy lampiony a z miąższu deser, zupę lub sok. 

 
 

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. 

 

 

 


