
Program zajęć edukacyjnych 
 

Taberscy Sp. Jawna, Karczma Taberska; Akademia Cioci Joli- Jolanta Taberska 
________________________________________________ ______________________________________________________________________                  

Nazwa obiektu / nazwisko prowadzącego 

 

Janowiec 1, 66-111 Nowe Kramsko                                                                           lubuskie 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                           Adres                                                                                                      Województwo 

 

1. Temat / tytuł zajęć: 
 

„Od ziarenka do bochenka” 

 

2. Czas trwania zajęć: 
 

4 godz. 

 

3. Grupa docelowa: 
 
Dzieci w  wieku przedszkolnym, szkolnym i 
młodzież w wieku szkolnym 

 

4. Liczebność grupy: 
 
min. …………10………    max. ……40…………………… 

5. Prowadzący zajęcia: 

 
Jolanta Taberska 

 

6. Zakres tematyczny: 
 
Podczas warsztatów Ciocia Jola opowiada dzieciom wszystko na temat wypieku chleba począwszy od 
tego skąd się bierze ziarno, z którego powstaje mąką. Dzieci dowiadują się na czym polega praca na 
polu i jak wiele trudu wymaga przygotowanie jednego bochenka chleba. 

Warsztaty praktyczne rozpoczynają się od rozpoznania ziaren, z których powstaje mąka. Następnie dzieci z 
wyłuskanych ziarenek tworzą wyklejanki na papierze. Ziarna przyklejane są klejem z mąki. Przy dobrej 
pogodzie istnieje możliwość pojechania do eko parku w Dworze Kolesin. Potem z przygotowanego wcześniej 
ciasta, odziane w białe fartuszki, dzieci wyrabiają chleb. Tutaj mogą wykazać się kreatywnością i dowolnie 
stworzyć formę swojego bochenka. 

A gdy chlebki są już w piecu, Ciocia Jola zabiera dzieci w świat krumskich gospodarstw opowiadając o 
tradycjach Regionu Kozła. Dzieci tańczą, śpiewają, a także uczą się ludowych przyśpiewek. Nie zabraknie 

także quizów i konkursów! 

Wypieczone chlebki mogą dzieci zabrać do domu. 

7. Harmonogram/przebieg zajęć: 
 
• ok. 9.00 – przyjazd do Karczmy Taberska  

• Pierwsza część:  

Staropolskie przywitanie chlebem i solą  
Prezentacja staropolskich tradycji babimojszczyzny w Regionie Kozła  
Taoce i przyśpiewki regionalne  
• ok. 10.00 – Słodki poczęstunek np. naleśniki ze swojską konfiturą, herbata lub  

kompot  
• Część warsztatowa: I grupa II grupa  

Zajęcia w Izbie Krumskiej – wszystko dot.  
wypieku chleba Warsztat artystyczno-plastyczny  
• Spacer/zabawy na świeżym powietrzu Poznawanie zwierząt w naszej zagrodzie Zabawy na placu 

zabaw lub w bawialni Wyjazd do eko parku w Kolesinie (1 km od Janowca)  
• Ciepły posiłek – pożywna zupa  
• Konkursy z nagrodami, rozpoznawanie swoich wypieków  

• ok. 13.00 zakończenie 

 
 

8. Pomoce dydaktyczne: 
 
Materiały dostosowane do programu zajęć 
 

9. Dodatkowe uwagi: 
 



 


