
Jak ziarenko zostało Słodką Bułeczką

Spotykamy się na stacji Masłońskie – Natalin o godz.10,00. Można tam dojechać pociągiem.
Czas podróży z Katowic ok.1 h 20 min. - z Częstochowy ok. 21 min.
Możliwy dojazd samochodem lub autokarem do Zagrody „Maciejówka” w Ostrowie.
Odległość z Częstochowy do Ostrowa k/Żarek ok. 25 km, 
z Katowic – ok. 50 km. Można ustalić inne miejsce spotykania wg ustaleń.

Przyjazd do Zagrody Plastyczno- kulinarnej Maciejówka.
Uczestnicy  zapoznają się programem zajęć oraz zakresem czynności jakie mają wykonać.

Rozpoznają zboża wykorzystywane do pieczenia chleba i bułek i podpłomyków.
Uczestniczą w przygotowaniu ciasta, wyrabianiu. Samodzielnie przygotowują podpłomyki. Biorą 
udział w każdym etapie przygotowania do pieczenie. W trakcie zajęć uczą się czemu służą i jak 
wykonywać poszczególne czynności.
Podczas oczekiwania na upieczenie przygotowanych przez siebie podpłomyków, poznają cały 
proces dzięki naszej autorskiej bajce, która uczy i pokazuje drogę jaką musi przejść ziarenko, 
zanim stanie się słodką bułeczką.

Uczestnicy degustują przygotowane przez siebie podpłomyki.
W wolnym czasie dowiadują się jak wyglądało życie na wsi, stroje, jak dawniej wyrabiano masło, 
ser. Zapoznają się z rękodziełem ludowym. Zobaczą jakimi urządzeniami na wsi się posługiwano.

Dodatkowe zajęcia dla młodszych dzieci to zabawa w rozróżnianie zwierzą gospodarskich od 
innych na podstawie figur oraz dzielenie owców i warzyw uprawianych w ogródku od 
egzotycznych.

Poznają hodowane w Maciejówce owieczki i kurki zielononóżki, które znoszą jajka o niższej 
zawartości cholesterolu, są też źródłem witamin i związków mineralnych.

Dodatkowo mogą uczestniczyć w przejażdżce wozem konnym przejechać przez pola i lasy lub 
zwiedzić wybrane zagrody na Szlaku. Przykładowo z zagrodzie ze Strusiami w Przybynowie - 
pośrodku lasu, gospodarze sprzedają jajka strusie, pióra, wydmuszki przypominające działa sztuki. 
Ciekawie opowiadają o życiu ptaków, pokażą, jak  odżywiają się te oryginalne zwierzęta.

Na zamówienie możemy zorganizować dodatkowo poczęstunek:
 - kiełbaska, chleb ze smalcem, herbata – koszt 6 zł od 1 os
 - żurek wiejski, chleb ze smalcem, herbata – koszt 5 zł od 1 os
 - jajecznica z jajek od kurek rasy zielononóżka kuropatwiana – 7 zł od 1 os
 - pierogi domowe – koszt 10 zł od 1 os

Zamówienia i szczegóły:
Izabela Szewczyk,Ostrów, ul. Jurajska 70, Częstochowa, Al. NMP 36/18
 tel. kom. 0 609 989 464, e-meil: iza.turystyka@pro.onet.pl

mailto:iza.turystyka@pro.onet.pl

