
 

Program zajęć edukacyjnych 
 

SAPY57VILLAGE / Adam i Aleksandra Wymysłowscy 
________________________________________________ ______________________________________________________________________                  

Nazwa obiektu / nazwisko prowadzącego 

 

 

SAPY 57, 99-434 DOMANIEWICE                                                                                                                       łódzkie 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 Adres                                                                                                                                                                Województwo 

 

1. Temat / tytuł zajęć: 

 

O czym szumi las - historyczne znaleziska, przyrodnicze skarby  
 

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. Las jest skarbnicą wiedzy przyrodniczej - od prostych zagadnień związanych z warstwami lasu, 

mieszkaniami leśnych zwierząt do złożonych problemów roli wody w lesie 

2. W poszukiwaniu zaginionego żołnierza - odkrywanie w lesie okopów i wojennej linii frontu, jak przebiegały 

działania wojenne na tutejszych ziemiach 
3. Nauka strzelania z łuku i wiatrówki 

4. Historia broni - proca czy maszyna oblężnicza z zapałek 
 

7. Harmonogram/przebieg zajęć: 

 

Korzystając z dóbr natury jakie znajdują się w niedalekiej odległości zapraszamy na wędrówkę po lesie. Będzie 

to nie lada gratka dla miłośników przyrody i zwierząt. Przepiękny dukt leśny ukazuje nam książkowo warstwy 
lasu a elementy małej retencji są świetnym początkiem do dyskusji temat roli wody w lesie. Po drodze 

możemy poznać wiele gatunków drzew i krzewów a także przekonać się, ze dziko w lesie rosną drzewa 

owocowe. W ramach zajęć plastycznych wykonamy prace z zebranych po drodze skarbów natury. 

Poszukiwaczy zaginionej Arki zapraszamy do odkrywania tajemnic z czasów wojny. W naszym lesie podczas 

wojny przebiegał front, toczyły się zaciekłe walki. Żyją jeszcze mieszkańcy, których opowieści o tamtych 

czasach mrożą krew w żyłach. Do dzisiaj można znaleźć łuski, fragmenty broni czy umundurowania. Przy 
użyciu wykrywacza metali i odrobinie szczęścia może uda nam się trafić na ukryty w ziemi skarb. Takie 

spotkanie będzie świetnym pretekstem do przemycenia garści wiadomości o dawnej broni i sposobach obrony, 
różnych rodzajach wojny. Uzupełnieniem zagadnień historycznych będzie nauka strzelania z łuku lub wiatrówki 

pod naszym czujnym okiem. W ramach warsztatów plastyczno - technicznych wykonamy procę, łuk, a 

zdolniejsze grupy poprosimy o wykonanie maszyny oblężniczej.     
 

8. Pomoce dydaktyczne: 
 

infografiki, pomoce plastyczne, wykrywacz metalu, łuki, wiatrówka, znalezione przez nas łuski, fragmenty 

broni. 

 

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.    

 

 

 


