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Dzięki uprzejmości pracowników firmy Visanti Sp. z o.o. ul. Warszawska 30, 
25-312 Kielce oraz Parku Etnograficznego  w Tokarni-Muzeum Wsi Kieleckiej, 
uczniowie klas ogrodniczych uczestniczyli z wychowawcami w moderowanych 
dydaktycznie, wychowawczo i integracyjnych zajęciach edukacyjnych na ziemi 
świętokrzyskiej. 

Zajęcia w Firmie Visanti Sp. z o.o. 

Uczniowie klas: 1BO Irmina, Kuba i Michał, 2 ABO Patryk, Kamil, Rafał i Kuba oraz 
klasy 2 BBO Jakub i Adam w firmie Visanti ćwiczyli formy grzecznościowe przy 
powitaniu, przedstawianiu i autoprezentacji. Pracownicy firmy z pełną życzliwością 
powitali uczniów i wychowawców, opowiedzieli o pochodzeniu pereł z naturalnych 
środowisk słono i słodkowodnych oraz pereł hodowlanych słono i słodkowodnych.  

Ilustracją treści były katalogi do klasyfikacji pereł według; 

-kształtu ;okrągłe, eliptyczne, spłaszczone, nieregularne (barokowe), 

-wielkości np.;6 do 6,5 mm, 8mm itd., 

-barwy; białe, różowe, brązowe, niebieskie, czarne, 

-pochodzenia np.australijskie, 

-przetworzenia np. Shell 

Uczniowie ćwiczyli umiejętności rozróżniania pereł według kryteriów klasyfikacji. 

Następnie uczniowie dowiedzieli się , że z pereł wykonuje się naszyjniki, bransolety 
kolczyki , pierścionki i inne wyroby metodą pracy nakładczej z wykorzystaniem 
srebra, złota i brylantów. 

W dalszej części zajęć uczniowie poznali zasady sprzedaży internetowej wyrobów 
z pereł oferowanych przez firmę Visanti. 

Zakupy jakie dokonano w sklepie  były praktycznym przykładem  celu działania firmy. 



 

Fot. Jacek Kwalczyk 

 



Uczniowie poznają katalog pereł 

 

Każdy klient może zapoznać się z pełną ofertą firmy 



 

Kody klasyfikacyjne pereł 



 

Barwy pereł SHELL 

 



 

Zajęcia w Parku Etnograficznym  w Tokarni-Muzeum Wsi Kieleckiej 

 

 



 

Muzeum Wsi Kieleckiej jest częścią Parku Etnograficznego w Tokarni. 

Uczniowie klas 1 BO, 2ABO i 2 BBO w drugiej części zajęć poznawali treści 
i materialne przykłady dziedzictwa kulturowego i krajobrazowego ziemi kieleckiej. 



Przewodnik muzeum w przystępnej formie poprowadził uczniów w świat dziś już 
historyczny ale mający znaczny wpływ na nasze obecne środowisko kulturowe. 

Częścią tego środowiska jest skansen 80- ciu budowli ; chat chłopskich, dworów , 
małomiasteczkowych domów, kościołów wiejskich, spichlerzy ,aptek, kuźni i innych. 

Wokoło teren około 65-ciu hektarów urządzany od ostatniego ćwierćwiecza XX 
wieku. Zieleń, roślinność, nawierzchnie, przebieg dróg i ścieżek w harmonijny sposób 
prowadzą zwiedzających w świat materialnych artefaktów i kulturowej spuścizny. 



W tym świecie żyli ludzie tak jak dziś tylko przedmioty mają inną formę a niektórych 
nie było….. 

 

 



 

….u lekarza… 



 

……w aptece….. 

 



 

…w domowej aptece… 



…na chwile odpoczynku… 



 

…w wiejskim kościółku… 



 

…na podwórzu wiejskiej zagrody gdzie gromadzi się przedmioty ,,a nuz sie przydo’’.. 



 

…dwór… 



 

…we dworze… 

 



 

Pamiątkowe zdjęcie z bardzo twórczych zajęć 
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