Program zajęć edukacyjnych
Lawendowa Sowa/ Małgorzata Perek-Ćwiertnia
________________________________________________ ______________________________________________________________________
Nazwa obiektu / nazwisko prowadzącego
58-100 Świdnica, Lutomia Górna 1 AC
dolnośląskie
_________________________________________________________________________________
_________________________________
Adres
Województwo
1.

Temat / tytuł zajęć:
Utrwalamy zapach lata

2.

Czas trwania zajęć:
3h

3. Grupa docelowa:
Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
młodzież, dorośli, seniorzy, grupy specjalne

4. Liczebność grupy:
min. 10
max. 30

5. Prowadzący zajęcia: gospodarz i/lub edukator

6. Zakres tematyczny:
Uczestnicy dowiedzą się: Czym jest lawenda, jak rośnie i jak można ją przetwarzać? Skąd biorą się zapachy? Jak
dawniej radzono sobie z czystością i zapachem? Co to jest susz kwiatowy? Co to są olejki eteryczne? Jak utrwalać
zapach kwiatów i roślin? Jak przygotować własne pachnące kosmetyki lub dekoracje (do wyboru: woreczki
zapachowe, dekoracje w słoiczku, kule kąpielowe lub ekomydełka;
7. Harmonogram/przebieg zajęć:
• Powitanie i przedstawienie gospodarzy ;
• Krótko o tym, co będziemy robić na warsztatach, a także o zasadach bezpieczeństwa (na polu pracują
owady zapylające);
• Krótki spacer po plantacji i poznanie różnych odmian lawendy oraz kilku „eterycznych” ziół, praca ze
zmysłami wzroku, węchu, dotyku, smaku;
• Zaprezentowanie historii zapachu oraz czystości i brudu, jak wynaleziono zapachy i jak je utrwalano,
tajemnice zapachów;
• Pokaz przetwarzania lawendy, suszenia i/lub destylacji olejków i hydrolatów
• Praca nad samodzielnym przygotowaniem pachnącego produktu – do wyboru: woreczki zapachowe,
dekoracje w słoiczku, kule kąpielowe lub ekomydełka;
• Poczęstunek z produktów gospodarstwa/lokalnych produktów (herbatka lawendowo-miętowa, ciasteczka
lawendowe etc.);
• Pakowanie powstałych na warsztatach kosmetyków/dekoracji;
• Korzystanie z lawendowego labiryntu i relaksu w towarzystwie lawendy;
• Pożegnanie i wyjazd uczestników.
8. Pomoce dydaktyczne:
lawenda, zioła, susze, destylator parowy, przetaki, sita, woreczki, w zależności od przygotowywanych
na warsztatach produktów bazy kosmetyczne, olejki eteryczne m.in. lawendowy, miętowy, szałwiowy,
materiały florystyczne, słoiczki
9. Dodatkowe uwagi:
Uczestnicy powinni być ubrani, tak jak na imprezę plenerową . Osoby uczulone na ukąszenia owadów
powinny być odpowiednio zabezpieczone.

