wcześniejszym zgłoszeniu.

Do zobaczenia
w Juchowie!

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:

Miejsce realizacji projektu:

danuta.salagan@juchowo.org

Fundacja im. Stanisława Karłowskiego

Udział w warsztatach możliwy jest po

Juchowo 54A, 78-446 Silnowo

W zgodzie
z naturą

Warsztaty edukacyjne
w gospodarstwie ekologicznym
Realizowane w ramach projektu „W zgodzie z naturą – gospodarstwo
ekologiczne w Juchowie miejscem edukacji dzieci i młodzieży w trosce
o zdrowy styl życia i zrównoważony rozwój” współﬁnansowanego ze
środków będących w dyspozycji LGD POJEZIERZE RAZEM, a pochodzących
z działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Juchowo Farm Fundacji
im. Stanisława Karłowskiego

WARSZTATY DLA UCZNIÓW
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

WARSZTATY DLA UCZNIÓW
SZKÓŁ ŚREDNICH

Od ziarna do chleba

Rolnictwo ekologiczne rolnictwo bez GMO; jego
wpływ na środowisko oraz
produkcja zdrowej żywności

Uczniowie poznają drogę od zasiewu do żniw,
proces produkcji produktów zbożowych oraz ich rolę
w codziennym, zdrowym i racjonalnym żywieniu.
Nauczą się rozpoznawać różne gatunki zbóż, zmielą
ziarno na mąkę i upieką z niej tradycyjną chałkę.
Na koniec przygotują zbilansowane pod względem
wartości odżywczych śniadanie z ekologicznych
produktów.

Niezwykły świat na łące
Jak wśród traw rozpoznać zioła i wybrać te, na
których najbardziej nam zależy? Uczniowie nauczą
się szukać wartościowych roślin - dowiedzą się,
jak wyglądają, gdzie występują, jak się nazywają
i jakie mają właściwości. Przygotują swoje własne
zielniki i uświadomią sobie bogactwo środowiska
oraz odpowiedzialność człowieka za zachowanie
bioróżnorodności.

Doświadczenie jest najlepszym
nauczycielem!

Opiekun zwierząt
Podczas warsztatu uczniowie będą mieli okazję na
bezpośredni kontakt ze zwierzętami hodowlanymi
i dowiedzą się, jak należy je traktować z szacunkiem
i troską. Nakarmią krowy, cielaki, byki, owce, kozy,
gęsi, kury, króliki oraz wykonają drobne prace
w oborach, a także poznają przebieg procesów
i zależności w gospodarstwie ekologicznym.

Na początek wyświetlimy multimedialną prezentację
o gospodarstwach ekologicznych, by później
dokładnie pokazać, jak pracujemy w Juchowo
Farm. Uczniowie dowiedzą się, czym jest GMO
oraz dobrostan zwierząt i upraw rolnych, wezmą
udział w warsztatach piekarniczych oraz przygotują
zbilansowany posiłek z produktów ekologicznych, co
pozwoli im bezpośrednio doświadczyć oddziaływania
rolnictwa ekologicznego i zrozumieć zasady
zrównoważonej konsumpcji. Dzięki zajęciom poznają
zależności pomiędzy człowiekiem a przyrodą
i zrozumieją, że każdy z nas odpowiada za środowisko
naturalne.

