
Za cznik nr  …..  do zg oszenia obiektu do sieci  „Zagrody Edukacyjne”

Program zaj  edukacyjnych

                                                 „DWOREK  TRADYCJA”                   GRA YNA ZAREMBA-SZUBA
Nazwa obiektu / nazwisko prowadz cego

                                Be czna   4, 73-150  obez                                                             ZACHODNIOPOMORSKIE
                                                           Adres                                                                                                      Województwo

1. Temat / tytu  zaj :

MALI ODKRYWCY SMAKÓW Pomorza Zachodniego
2. Czas trwania zaj :
                          3 – 4 godz.

3. Grupa docelowa: ka da grupa wiekowa 4. Liczebno  grupy:

min. 20    max. 60

5. Prowadz cy zaj cia: etnolo ka, magister pedagogiki i resocjalizacji, artterapeuta, mistrz zawodu

6. Zakres tematyczny:

Historia Pomorza Zachodniego – poznawanie kuchni i dziedzictwa kulturowego regionu mi dzy
innymi Pierników Szczeci skich

7. Harmonogram/przebieg zaj :

Tradycyjne smaki dobrze jest zna  od najm odszych lat, dlatego zapraszamy uczniów w ró nym
wieku do udzia u w zaj ciach prowadzonych w Dworku Tradycja i po wi conych polskiej kuchni,
prowadzeniu gospodarstwa oraz wszystkim zwyczajom z tym zwi zanym. Przekazujemy naszym
podopiecznym wiedz  i szacunek do tego, co stanowi nasze kulturowe dziedzictwo:
poznawanie tradycji kulinarnych zwi zanych z regionem
·    bezpo redni udzia  w przygotowywaniu wypieków
·    bogaty zestaw tradycyjnych kulinarnych sprawno ci
·    wiedz  o obyczajach i zachowania przy stole
·    atrakcje piwnicy, ogrodu i ogniska
·    zaj cia w historycznym budynku i na wie ym powietrzu
·    o m dro ci przodków zachowan  w kulinarnych przepisach, domowych obyczajach, historycznych
     przedmiotach i narz dziach oraz rozmowach ze stra nikami Tradycji
·    niezliczone wspomnienia i yw , trwa  wiedz .

Program zaj  w Dworku Tradycja czy intensywne zdobywanie wiedzy z dobr  zabaw  i
wypoczynkiem. Po enie domu umo liwia przeprowadzenie interesuj cych zaj  równie  na wie ym
powietrzu, wypraw pieszych.

8. Pomoce dydaktyczne:

Gospodarze Dworku Tradycja oferuj  fachow  opiek , wyposa enie i oryginaln  sceneri  do nauki
kulinarnego i gospodarskiego rzemios a. Zaj cia odbywaj  si  przy zachowaniu pe nego
bezpiecze stwa, na ogrodzonym terenie i przy wykorzystaniu bezpiecznych sprz tów.

9. Dodatkowe uwagi:
Zapraszamy szko y do budowania indywidualnych projektów edukacyjnych w oparciu o zasoby
Dworku i w konsultacji z jego gospodarzami. Oferujemy mo liwo  dopasowania programu pobytu do
zainteresowa , charakteru, wielko ci oraz potencja u grupy. Z bogatej oferty wspólnie wybierzemy
te elementy, które sprawi  najwi ksz  przyjemno  i po ytek naszym podopiecznym. D ugo  i
przebieg zaj  zale y od naszej wspólnej decyzji wed ug Pa stwa oczekiwa .

Dostosowujemy program pobytu do potrzeb naszych go ci. W przypadku zainteresowania ofert
Dworku Tradycja prosimy o przekazanie zapytania o ofert  pobytu. Dla udzielenia jak najbardziej
wyczerpuj cej odpowiedzi prosimy o przes anie maila z zapytaniem, a na jego podstawie w ci gu 2
dni przekazujemy szczegó ow  ofert  i omawiamy j  z kieruj cym zapytanie. Mo liwe jest
kszta towanie indywidualnego programu pobytu grup szkolnych w dworku Tradycja.


