
 

 

Grodziec Śląski, 23 czerwca 2017 r.   

 

 

Program edukacyjny dla dzieci  

w ZACISZYNM ZAKĄTKU 

 

W ramach: 

Priorytetu:  

EE 5.3. Oznakowanie ścieżek dydaktycznych przyrodniczych i ekologicznych.  
 

oraz Priorytetu  

EE 1.2. Wspieranie ośrodków edukacji ekologicznej, organizacji realizujących programy edukacji 

ekologicznej poprzez zakup pomocy dydaktycznych i drobnego sprzętu. 

na podstawie wniosku złożonego w dniu 5 lipca 2017 r. 

 

Zadanie: Zostań małym ekorolnikiem - zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i 

młodzieży w dziedzinie rolnictwa. 

 

 

 

Planowanym dla realizacji w 

Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski im. prof. Mieczysława Czai , 

Gospodarstwo Jaworze, ul. Zaciszna 

 

 

                    

 

 

 

 



 

 

1. POZNAJMY SIĘ  

Dzieci wysłuchają prezentacji o działalności Zakładu przedstawionej na slajdach sposób prosty i 

ciekawy (zdjęcia, proste schematy) 

a)Kostkowice (produkcja konwencjonalna)- przedstawione zostaną zwierzęta hodowane                             

w gospodarstwie, sposób pozyskiwania mleka krowiego, jego przechowywanie i sprzedaż, wyjaśnione 

zostanie pojęcie produkcja konwencjonalna 

b) Jaworze (ekologia) - przedstawiona zostanie krótka charakterystyka gospodarstwa, wraz                        

z wyjaśnieniem pojęcia produkcja ekologiczna 

c) Ryby - omówiona zostanie produkcja ryb na obszarze Natura 2000  

Celem prezentacji będzie zapoznanie dzieci z podstawowymi pojęciami związanymi z produkcją rolną 

ściśle związaną z ekologią - produkcja konwencjonalna, produkcja ekologiczna, obora, chlewnia, 

pasza, dojarz, chłodnia mleka, siano, słoma, zboże, wóz paszowy, obornik, silos, kiszonka. 

2. KOGO DZIŚ POZNAMY - BOHATEROWIE DNIA 

Omówienie gatunków zwierząt hodowanych w gospodarstwie ekologicznym 

a) krowy polskie-czerwone 

b) świnie 

c) indyki 

d) gęsi 

e) sum afrykański 

f) owce 

W formie prezentacji na slajdach przedstawiony zostanie cały cykl produkcyjny oraz sposób 

pozyskiwania, przechowywania oraz sprzedaży mleka ekologicznego. Wiedza ta będzie wstępem do 

części obejmującej zwiedzanie gospodarstwa, gdzie dzieci będą miały możliwość zobaczenia 

wymienionych gatunków zwierząt. 

Celem prezentacji jest zapoznanie dzieci z gatunkami zwierząt hodowanych w Zakładzie, w tym 

przede wszystkim związanymi z gospodarstwem ekologicznym.  

3. MLECZNY RAJ, JESTEŚ TYM, CO JESZ 

Po omówieniu prezentacji przedstawiony zostanie dzieciom schemat obrazujący mleko i sposób jego 

wykorzystania oraz pokazane próbki mleka od krowy hodowanej ekologicznie i konwencjonalnie. 

Wyjaśnione zostaną różnice pomiędzy dwoma surowcami, oraz czego one wynikają 

Celem zadania jest pozyskanie wiedzy o mleku oraz produktach mlecznych, w tym walorach 

smakowych i zdrowotnych mleka ekologicznego i skąd one wynikają. 

4. ZGADNIJ CZYJ TO ODGŁOS, ZGADNIJ KIM JESTEM 

Zabawa edukacyjna polegająca na zgadywaniu odgłosów zwierząt oraz zgadywaniu nazw zwierząt 

wyświetlanych na slajdach. 



 

 

Celem zabawy jest nauka i rozpoznawanie zwierząt i wydawanych przez nie odgłosów. 

Po zakończeniu zabawy dzieci same będą mogły bawić się w zgadywanie wydając i zgadując różne 

odgłosy. 

5. RYSUJEMY, CO UMIEMY 

Za zadanie dzieci będą miały narysowanie tego, co zapamiętały z wycieczki. 

Rysunki dzieci zostaną wywieszone i będą stanowiły ekspozycję.  

6. KONKURS ZGADUJ ZGADULA 

Dzieci zostaną podzielone na kilka grup, które rywalizować będą odpowiadając na różne pytania 

związane z produkcja rolniczą. 

Celem zadanie będzie sprawdzenie wiedzy oraz skuteczności prowadzonych warsztatów. 

7. WARSZTATY PRAKTYCZNE 

Robienie masła, formowanie ciasteczek lub modelowanie zwierząt z masy lub origami. 

Zabawa kształtująca zdolności manualne. 

8. EKOKALAMBURY  

Zabawa kształtująca rozwój emocjonalny o tematyce ekologicznej. 

9. CERYFIKATY MAŁEGO EKOROLNIKA WSZYSTKIM UCZESTNIKOM 

Na zakończenie warsztatów dzieci otrzymają Certyfikat Małego EKORolnika. 

 

 

 


