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Tygodniowy plan półkolonii letnich „Oko w oko z naturą” 
 

  

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

8.00–8.30 Przybycie uczestników 

8.30–9.00 
Temat dnia: Z wizytą 

u gospodarza 

Temat dnia: Domowy 

ogródek 

Temat dnia: Królestwo 

zwierząt i owadów 

Temat dnia: Natura 

zaklęta w sztuce 

Temat dnia: 

Wspomnienie lata 

9.00–10.00 Drugie śniadanie 

10.00–13.00 

10.00–10.30  

| Stworzenie regulaminu, 

omówienie zasad 

bezpieczeństwa 

10.30–11.30 | Wizyta 

u króla | lekcja hist. 

w pałacu 

11.45–13.00 | Przy 

królewskim stole | 

warsztaty kulinarne 

10.00–11.30 | Katalog 

przyrody | warsztaty 

przyrodnicze 

11.45–13.00 | Potrzeby 

domowe i ogrodne  

| warsztaty ogrodniczo- 

-kulinarne 

10.00–11.30 | Pszczoły 

z wąsem | warsztaty 

przyrodnicze  

11.45–13.00  

| W staropolskiej kuchni 

| warsztaty kulinarne 

10.00–11.30 | Warsztaty 

mydlarskie  

11.45–13.00 | Dzieło 

sztuki na talerzu  

| warsztaty kulinarne 

10.00–11.30 | Zielnik 

kaligraficzny | warsztaty 

kaligraficzne 

 11.45–13.00 | Lato na 

dłużej | warsztaty 

kulinarne 

13.00–13.30 Obiad 

13.30–14.00 Odpoczynek 

14.00–16.00 

14.00–15.30 | Król 

ogrodnik | lekcja 

przyrodnicza 

 

14.00-15.30 | Kaligrafia 

– (nie)zapomniana 

sztuka | warsztaty 

kaligraficzne 

 

14.00-16.00 | Przyroda 

(foto)graficzna | 

warsztaty do wystawy 

„Rośliny i zwierzęta” 

 

14.00-16.00 | Warsztaty 

z druku słonecznego - 

cyjanotypia  

14.00–15.30  

| Roztańczony dwór  

| warsztaty taneczne 

15.30–16.00  

| podsumowanie turnusu 

16.00–16.30 Podwieczorek 

16.30–17.00 Gry i zabawy 

Do 17.30 Odbiór dzieci, czas wolny 
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Opis zajęć w ramach półkolonii letnich „Oko w oko z naturą” 

 

Poniedziałek: „Z wizytą u gospodarza” 

 Wizyta u króla | lekcja historyczna 

Chociaż król Jan III nie podejmie nas w swojej rezydencji osobiście, to 
dobrze go poznamy podczas zwiedzania komnat, w których i on 
przebywał ponad 300 lat temu. Dowiemy się, kogo nazywał swoją 
„niepokonaną pasją”, ile książek zgromadził w królewskiej bibliotece 
i co lubił czytać. Odpowiemy też na pytanie, czy zwycięzca spod 
Wiednia naprawdę wyruszył na wojnę w sandałach. Spostrzegawczy 
goście znajdą w królewskich apartamentach szaroburego kota i małą 
małpkę. Na chwilę wcielimy się też w XVII-wiecznego szlachcica, 
wkładając żupan i kontusz… 

 Przy królewskim stole | warsztaty kulinarne 

Warsztaty kulinarne połączone z elementami kultury stołu, na których 
przybliżmy uczestnikom kuchnię króla Jana III. Uczestnicy dowiedzą 
się, jakie potrawy pojawiały się na królewskim stole i które z nich 
najbardziej upodobał sobie nasz władca. Usłyszą, jak przygotowywano 
uczty oraz jakie panowały zasady savoir-vivre’u przy stole w XVII 
wieku. Przygotują królewskie dania według zachowanych przepisów, 
na koniec nakryją do stołu i zasiądą do wspólnej uczty. 

 Król ogrodnik | warsztaty przyrodnicze 

Praca w ogrodzie bywa ciężka, ale przynosi bardzo dużo radości. 
Nawet sam król Jan III z przyjemnością zajmował się ogrodami oraz 
dbał o to, aby zachwycały pięknem i oryginalnością. W trakcie zajęć 
uczestnicy poznają zasady tworzenia ogrodu barokowego. Dowiedzą 

 się, czym są heliotrop, karczoch, tuberoza bądź lubczyk oraz jakie 
znaczenie w barokowym ogrodzie miał kolor. Poznają również licznych 
sprzymierzeńców ogrodnika w świecie zwierząt. 

Wtorek: „Domowy ogródek” 

 Katalog przyrody | warsztaty przyrodnicze 

Przy pierwszych ogrodach botanicznych powstawały niemal muzealne 
katalogi, często bogato i spektakularnie ilustrowane. W ogrodach 
barokowych piękne, kwitnące rośliny zbierano i traktowano nieraz na 
równi z dziełami sztuki: naturalia i artificialia były względem siebie 
komplementarne. Podczas warsztatów przygotujemy inspirowane 
dawnymi katalogami karty wybranych gatunków roślin. 

 Potrzeby domowe i ogrodne | warsztaty  
kulinarno-ogrodowe 

Warsztaty kulinarno-ogrodowe wpisane są w sezonową dostępność 
poszczególnych warzyw, ziół i owoców. Różne rośliny i ich części są 
dostępne w różnych miesiącach. Uczestnicy zajrzą do ogrodu 
rekonstrukcyjnego, aby przyjrzeć się pierwszym młodym zielonym 
nasionom: bobu, fasolki szparagowej, groszku cukrowego. Dowiedzą 
się, jakie składniki odżywcze znajdziemy w tych warzywach oraz 
poznają pojęcie diety i bioróżnorodności. W części praktycznej 
przygotują obiad wegetariański, wykorzystując rośliny zebrane 
w wilanowskim ogrodzie. 
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 Kaligrafia – (nie)zapomniana sztuka | warsztaty 
kaligraficzne 

Uczestnicy odkryją kunszt sztuki kreślenia liter w charakterze pisma 
angielskiego! Wielką zaletą tego pisma, które nazywa się dziś kursywą 
współczesną, była i jest możliwość w miarę szybkiego pisania oraz 
łatwość odczytywania. Poszczególne litery są smukłe i czytelne, 
a zarazem mają nieco fantazyjne kształty. Pisanki angielskiej 
w uproszczonej wersji uczymy się w szkole, jednak po kilku latach 
nauki wyrabiamy swój własny charakter pisma, zapominając o 
odpowiednim kącie nachylenia, owalności i ozdobności liter. W czasie 
warsztatów uczestnicy zasiądą przy drewnianych pulpitach i spróbują 
pisać zarówno gęsimi piórami, jak i stalówkami w obsadkach. 

Środa: „Królestwo zwierząt i owadów” 

 Pszczoły z wąsem | warsztaty przyrodnicze 

Uczestnicy przekonają się, jak fascynujące może być życie pszczół! Kto 
sprawuje władzę w ulu? Czy pszczela królowa nosi koronę? Czy 
pasiaste owady mają wąsy? Czy jedynym pożytkiem z pracy pszczół 
jest miód? Zajrzymy do sześciokątnych komnat i przyjrzymy się temu, 
co się tam magazynuje. Dowiemy się, czym jest bartnictwo i zgłębimy 
jego tajniki. A jeśli pogoda będzie nam sprzyjać, uzbrojeni w 
profesjonalny sprzęt pszczelarski wybierzemy się do pałacowej pasieki 
Ule Króla, aby stanąć oko w oko z rojem! 

 W folwarku wilanowskim | warsztaty kulinarne 

Jak wyglądało otoczenie pałacu w Wilanowie 300 lat temu? Zgodnie ze 
zwyczajem szlacheckim król założył tu folwark, dzięki któremu 
gospodarstwo stawało się samowystarczalne. Podczas warsztatów 

uczestnicy dowiedzą się, jakie budynki znajdowały się na terenie 
folwarku i czemu służyły. Omówimy zasady sezonowości i lokalności 
w kuchni. W części praktycznej przygotujemy dania z produktów, które 
były wyrabiane kiedyś w wilanowskim folwarku. 

 Przyroda (foto)graficzna | wystawa „Rośliny i zwierzęta” 

Podczas spotkania zwrócimy uwagę na istotę wizualnej dokumentacji 
przyrodniczej. Przedstawimy historię dokumentacji graficznej na 
podstawie dzieł pokazywanych na wystawie oraz ukażemy olbrzymie 
znaczenie najdrobniejszych szczegółów przy identyfikacji organizmów. 
Spotkanie ma na celu także zwiększenie wiedzy na temat fotografii, 
w tym fotografowania natury – poruszymy ważną kwestię etyki 
fotografowania przyrody.  

Czwartek: „Natura zaklęta w sztuce” 

 Warsztaty mydlarskie 

Znacie powiedzenie „częste mycie skraca życie”? Skąd ono mogło się 
wziąć? I czy umiemy sobie wyobrazić, że król leżał w wannie pełnej 
piany mydlanej? Na warsztacie mydlarskim odczarujemy naszą 
przeszłość higieniczną i dowiemy się, dlaczego częściej używano 
pachnideł niż mydła. Zrobimy na własny użytek mydełko autorskie z 
suszonymi ziołami i olejkami. Zobaczymy, jak aromatycznie pracuje 
alembik i dlaczego każda szanująca się panna we dworze powinna była 
znać to urządzenie. 

 Dzieło sztuki na talerzu | warsztaty kulinarne   

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się, jak mogły wyglądać dania 
w czasach króla Jana III. Omówimy estetykę barokową i zastanowimy 
się nad historyczną rekonstrukcją kulinarną. Uczestnicy zapoznają się z 
zasadami współczesnego platingu, czyli aranżacji i dekoracji talerza. 
Zdobytą wiedzę wykorzystają w praktycznej części warsztatów, kiedy to 
wspólnie przygotujemy królewskie dania. 
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 Warsztaty z druku słonecznego – cyjanotypia 

Co pierwsze książki fotograficzne mają wspólnego z zielnikami? 
Podczas warsztatów poznamy historię jednej ze szlachetnych technik 
fotograficznych – cyjanotypii. Poznamy jej wpływ na rozwój biologii 
i sztuki oraz przekonamy się, jak wygląda w praktyce. 

Piątek: „Wspomnienie lata” 

 Zielnik kaligraficzny (Róże historyczne lub Tulipanowy 
ogród) | warsztaty kaligrafii 

Podczas spotkań z kaligrafią zwrócimy uwagę na precyzję w rysunku 
botanicznym i zoologicznym oraz omówimy techniki wykonywania 
kart zielnikowych za pomocą pióra. Spotkania przeprowadzone 
zostaną z wykorzystaniem numerowanek kaligraficznych. 

 Lato na dłużej | warsztaty kulinarne 

Jak zachować smaki lata na dłużej? Uczestnicy dowiedzą się, jak 
w naturalny sposób mogą zakonserwować warzywa i owoce. 
Odwiedzimy nasz ogród rekonstrukcyjny i poszukamy w nim 
produktów, które zamkniemy w słoiku. Podczas gotowania użyjemy 
sezonowych produktów, aby przygotować dania z najstarszych 
polskich książek kucharskich. 

 

  Roztańczony dwór | warsztaty taneczne 

„W wieczór tany były” – taki zapis pojawia się w diariuszu dworu 
wilanowskiego wielokrotnie. Do ulubionych rozrywek Sobieskich 
należały tańce, które urządzano przy każdej możliwej okazji. Wiemy, 
że królowa Maria Kazimiera była doskonałą tancerką, choć przecież ta 
umiejętność nie należy do najprostszych. Uczestnicy spróbują własnych 
sił w tańcu dawnym – od kroków zupełnie podstawowych do 
 XVII-wiecznych polonezów, kontredansów i układów tańca dworskiego. 
Taka forma ćwiczeń fizycznych kształtowała powab, elegancję oraz 
prostą sylwetkę, na co również zwrócimy uwagę, doskonaląc ukłony 
i elementy etykiety obowiązującej na dworze króla Jana III. Obowiązuje 
strój niekrępujący ruchów i wygodne buty. 

 


