
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: 

 

Tradycje Świąt 

 

2. Czas trwania zajęć: 

4 godz.  

3. Grupa docelowa: 
 
dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz 
młodzież w wieku szkolnym. 

 

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

5. Prowadzący zajęcia: 
 
Jolanta Taberska 

 

6. Zakres tematyczny: 
 

W zależności od święta – Boże Narodzenia lub Wielkanoc – głównym celem zajęć jest przedstawienie 
piękna polskich tradycji. 

W okresie bożonarodzeniowym obok świątecznych zwyczajów, kolęd, dzieci  poznają przepis na prawdziwe 
pierniki. Uczestnicy warsztatów mogą z ciasta piernikowego tworzyć, jakie im tylko wyobraźnia podpowie, 
ciasteczka. Pieczenie pierniczków to dla dzieci olbrzymia frajda. Podczas zajęć przedszkolaki i starsi uczniowie 
mogą nie tylko  rozwijać swoje kulinarne umiejętności oraz dobrze się bawić, ale i poczuć magiczną atmosferę 
świąt. 

Zajęcia obejmują śpiewanie kolęd, rozmowy na temat świątecznych dań i podstawowych zasad savoir vivre 
podczas zasiadania do świątecznego stołu. 

Przy okazji Świąt Wielkiej nocy dzieci robią pisanki i inne dekoracje świąteczne. Mogą wypiekać chlebki do 
koszyczków wielkanocnych i szukają zajączka. W ogrodzie ukrywane są słodycze, które następnie dzieci 

poszukują. Dużo biegania, śmiechu i radości ze znaleziska. 

Możliwość zorganizowania spotkania z Mikołajem i rozdanie prezentów gwiazdkowych. 

7. Harmonogram/przebieg zajęć: 
 
Zajęcia podzielone zostały na 3 części : część teoretyczną, praktyczną oraz rozrywkową.  
• ok. 9.00 – przyjazd do Karczmy Taberska  

• Pierwsza część: program tworzony okazjonalnie 

• ok. 10.00 – Słodki poczęstunek np. naleśniki ze swojską konfiturą, herbata lub  

kompot  
• Część warsztatowa: I grupa II grupa  

spotkanie Mikołajem, poszukiwanie niespodzianek w ogrodzie 
• Spacer/zabawy na świeżym powietrzu Poznawanie zwierząt w zagrodzie Zabawy na placu zabaw 

lub w bawialni. 
• Ciepły posiłek – pożywna zupa  
• Konkursy z nagrodami 

• ok. 13.00 zakończenie 

 

8. Pomoce dydaktyczne: 
 
Materiały dydaktyczne dostosowane do programu 

 

9. Dodatkowe uwagi: 
 
 

 

 


