Program zajęć edukacyjnych
CENTRUM PRODUKTU LOKALNEGO W RZUCHOWEJ / Jan Czaja, Barbara Zych, Dorota Kuna
________________________________________________ ______________________________________________________________________
Nazwa obiektu / nazwisko prowadzącego
33-114 Rzuchowa 1A, www.cpl.odrolnika.pl
Małopolska
_________________________________________________________________________________
_________________________________
Adres
Województwo

Z grządki prosto na stół

1.

Temat / tytuł zajęć:

2.

Czas trwania zajęć: 4 godziny

3.

Grupa docelowa:

4.

młodzież szkolna (szkoła podstawowa,
gimnazjum, liceum)

Liczebność grupy:
min. 20

max. 45

5.

Prowadzący zajęcia:
Gospodarze: Jan Czaja/Barbara Zych/Dorota Kuna

6.

Zakres tematyczny:
W Centrum Produktu Lokalnego realizujemy program edukacji ekologicznej dzieci, mający na celu:
• budowanie postaw proekologicznych
• kształtowanie nawyków zdrowego trybu życia, w tym zdrowego odżywiania się
• kształtowanie postawy szacunku i odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy
• budowanie poczucia przynależności narodowej i regionalnej

7.

Harmonogram/przebieg zajęć:
Chciałbyś w ciekawy sposób pokazać dzieciom tajniki rolnictwa ekologicznego, zwrócić uwagę dzieci
na wagę odpowiedniego odżywiania się, pokazać dzieciom skąd się bierze żywność ekologiczna ?
"Z grządki prosto na stół" to unikalna oferta edukacyjna, która łączy w sobie zajęcia z rolnikiem
w ogródku edukacyjnym, pobyt w ekologicznym gospodarstwie rolnym, uczestnictwo w zajęciach
odkrywających tajniki ekologii, uprawy owoców i warzyw oraz degustację regionalnych ekologicznych
specjałów.
Program:
9.00 – 9.15 Przyjazd uczestników i powitanie omówienie zasad pobytu i zachowania się w Centrum Produktu
Lokalnego i w ogródku edukacyjnym oraz w gospodarstwie rolnym
9.15 - 9.35 Prezentacja Centrum Produktu Lokalnego
9.35 - 10.00 Zapoznanie z tematyką ekologia
10.00 - 10.10 przerwa
10.10 - 10.55 Ogródek edukacyjny rozpoznawanie warzyw i pielęgnacja
11.10- 12.00 Zastosowanie owoców i warzyw w kuchni w postaci surowej
12.00 - 12.10 Przerwa
12.10 - 12.50 Przygotowanie warzyw i owoców na soki, surówki -degustacja
13.00 - 14.00 Obiad na bazie roślin z gospodarstwa ekologicznego
14.00 - 14.45 Rysowanie - co najbardziej podoba mi się na wsi
14.45 - 15.15 Podsumowanie i pożegnanie.
Istnieje możliwość organizacji ogniska (gry i zabawy) z własnym posiłkiem lub zamówienia posiłku
regionalnego oraz możliwość zakupów pamiątek oraz produktów lokalnych w sklepiku w budynku
Centrum Produktu Lokalnego.

8.

Pomoce dydaktyczne:
sprzęt audiowizualny, wyposażenie Centrum Produktu Lokalnego

9.

Dodatkowe uwagi:
należy zadbać o odpowiednie obuwie i odzież (nieprzemakalne obuwie i płaszcze przeciwdeszczowe)

