
Od A do Z, czyli skąd się bierze 
jedzenie na Twoim talerzu


Scenariusz lekcji dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych.



Przegląd 

Scenariusz koncentruje się na problemie wpływu produkcji żywności na środowisko naturalne i ma 

na celu promocję lokalnych produktów oraz zainspirowanie młodych konsumentów do podejmowania 

świadomych wyborów żywieniowych.



Scenariusz lekcji został przygotowany dla uczniów szkół podstawowych klas 4-6 w ramach 

Ogólnopolskiego Programu Fundacji Digital University – Be.Eco, którego celem jest wsparcie edukacji 

ekologiczno-klimatycznej w szkołach.



Podkreślając rangę tematu, jakim jest edukacja ekologiczna, MEN wprowadziło przepis, który 

zobowiązuje nauczycielki i nauczycieli, aby od 1 września 2020 r. na zajęciach z wychowawcą 

omawiali najistotniejsze problemy klimatyczne i kwestie dotyczące ochrony środowiska. Treści 

nauczania z zakresu edukacji ekologicznej zawarte są w podstawach programowych do wielu 

przedmiotów, natomiast Prawo Oświatowe daje możliwość prowadzenia w szkołach dodatkowych 

zajęć edukacyjnych o tematyce ekologicznej.



Scenariusz jest zgodny z podstawą programową, która zakłada realizację zagadnień związanych 


z ekologią oraz zagadnieniami związanymi z kryzysem klimatycznym i celami zrównoważonego 

rozwoju.
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Przygotowanie 

Około tygodnia przed przeprowadzeniem zajęć poproś uczniów o przygotowanie na 

osobnej kartce papieru listy tygodniowych posiłków, które jada się w ich domu. Poproś, 

aby wskazali produkty potrzebne do przygotowania poszczególnych dań. Niech zapiszą z 

jakiego kraju pochodzi dany produkt – poinstruuj, że informację taką znajdą na etykiecie/ 

opakowaniu.


Zapoznaj się z infografikami:


Obejrzyj film – wystąpienie Majki Mulak z mamą: (1635) Jak dziecko może 

zmieniać świat na lepszy | Majka i Małgorzata Mulak | TEDxKatowice - YouTube


emisje w rolnictwie:


woda w produkcji żywności:


wylesianie:


http://old.chronmyklimat.pl/content/zdjecia/2021/rolnictwo-emisje.png



https://38.media.tumblr.com/44aec3c3a09a1eaccc01ff4c9b813faa/
tumblr_inline_ngd34zGaCX1s3srwt.jpg



https://static.polityka.pl/_resource/res/
path/6a/2d/6a2db9f0-6258-4caf-8803-697b403e9c90_f1400x900


Czas trwania zajęć: 45 min 





omówienie z uczniami istoty lokalności zakupów



zwrócenie uwagi na pochodzenie i jakość żywności, którą spożywamy



podkreślenie wpływu wyborów żywieniowych na środowisko naturalne


Cele

https://www.youtube.com/watch?v=ay0YIh_lkSU
https://www.youtube.com/watch?v=ay0YIh_lkSU
http://old.chronmyklimat.pl/content/zdjecia/2021/rolnictwo-emisje.png
https://38.media.tumblr.com/44aec3c3a09a1eaccc01ff4c9b813faa/tumblr_inline_ngd34zGaCX1s3srwt.jpg
https://38.media.tumblr.com/44aec3c3a09a1eaccc01ff4c9b813faa/tumblr_inline_ngd34zGaCX1s3srwt.jpg
https://static.polityka.pl/_resource/res/path/6a/2d/6a2db9f0-6258-4caf-8803-697b403e9c90_f1400x900
https://static.polityka.pl/_resource/res/path/6a/2d/6a2db9f0-6258-4caf-8803-697b403e9c90_f1400x900


Metody pracy

rutyna POMYŚL - PRZEDYSKUTUJ Z KOLEGĄ -PODZIEL 
SIĘ WNIOSKAMI



praca w grupach


mapa konturowa świata, z zaznaczoną Polską 

(skala do oszacowania km – np. 1cm = 200km)



karteczki samoprzylepne



arkusze papieru/ ewentualnie flipchart



flamastry, linijki



TV/projektor/komputer z podłączeniem do sieci


Środki dydaktyczne






Przebieg lekcji

Przygotuj kartki z napisami:

Umieść także wśród nich napisy nieodnoszące się do wartości odżywiania, np.:


Poproś uczniów, aby w parach wybrali te sformułowania, które pokazują, 

dlaczego żywność jest ważna dla każdego z nas


Podaj uczniom w formie krótkiej pogadanki następujące ciekawostki:


człowiek może przetrwać bez jedzenia i bez picia od 8 do 21 dni



w ciągu życia człowiek zjada przeciętnie 35 ton żywności, to jest ok. 
680 kg na rok



do prawidłowo zbilansowanej diety potrzebujemy spożywać określone 
składniki odżywcze tłuszcze, białka, węglowodany, błonnik



Zapotrzebowanie na energię zaprezentowane w odpowiednich 
procentach, może się różnić w zależności od wieku, masy ciała 

i czynników trzecich:


Faza wprowadzająca (10 min)


energia do życia


chęć do zabawy


energia do oddychania


dobry humor



energia do utrzymywania ciepła ciała


lepsze wyniki w nauce



energia do utrzymania odporności organizmu


osiągnięcia sportowe





Białka


Węglowodany


ok. 55%


ok. 20-35%


ok. 10-20%


Tłuszcze


Faza realizacyjna (30 min)



W kilku miejscach w sali umieść kartki z nazwami produktów żywnościowych 

(np. chleb, woda mineralna, banan, papryka)


Zapytaj uczniów o to, kto w ostatnim tygodniu np.:


Zadaniem uczniów jest podejście do kartki, jeśli ten produkt był przez niego spożywany.


Zaobserwujcie, który produkt występował najczęściej, a który najrzadziej.


jadł chleb



pił wodę mineralną/ herbatę/mleko



jadł awokado


Przypnij mapę konturową świata do tablicy.


Rozdaj flamastry i karteczki samoprzylepne.



Poproś uczniów o wybranie i zapisanie produktu, który był w minionym 

tygodniu spożywany przez nich najczęściej i najrzadziej.



Wybrany uczeń podchodząc do tablicy, z pomocą nauczyciela zaznacza za 

pomocą karteczek samoprzylepnych kraj ich pochodzenia.




Poproś, aby każdy zastanowił się nad zagadnieniem transportowania 

żywności, czasem z bardzo odległych miejsc na świecie. Wskaż pola do refleksji:


W jaki sposób żywność przemierza cały świat? Czy jej 
transport może być szkodliwy?



Czy robiąc zakupy, ludzie zwracają uwagę na kraj 
pochodzenia produktu?



Co będzie korzystniejsze dla środowiska - zjedzenie 
pomidorów wyhodowanych w Polsce czy w Hiszpanii?


Uczniowie wybierają produkt, który musiał przebyć najdłuższą drogę na ich talerz.


Uczniowie najpierw samodzielnie analizują problem. Potem dyskutują nad 

zagadnieniem z kolegą / koleżanką z ławki. Na końcu dzielą się przemyśleniami 

na forum klasy. Wspólnie ze wszystkimi uczniami z klasy ustalają wnioski.



Po dyskusji nauczyciel pokazuje infografikę na temat emisji gazów 

cieplarnianych, wytwarzanych przy produkcji żywności. (Załącznik nr 2 slajd 1)



Należy wskazać uczniom, że nie tylko jej transport, ale już sama produkcja 

może generować zanieczyszczenia środowiska naturalnego.





Zaprezentuj uczniom infografiki.


Poproś o to, by na ich podstawie wskazali, na co jeszcze może mieć wpływ 

produkcja żywności




Pokaż fragment wystąpienia Majki i jej mamy: Jak dziecko może zmieniać 

świat na lepszy | Majka i Małgorzata Mulak | TEDxKatowice link na You Tube 


(od 2 min 40 sec) – czas wyświetlania 13 min.:


(1635) Jak dziecko może zmieniać świat na lepszy | Majka i Małgorzata Mulak 

| TEDxKatowice - YouTube



Dzieci miewają czasami fantastyczne pomysły i jeśli mają odpowiednie wsparcie dorosłych mogą 

naprawdę wiele zdziałać. 9- letnia Majka, przy wsparciu mamy, rozwinęła swój Klub Ochrony Orangutanów 

Majki na skalę ogólnopolską, szerząc wiedzę i zarażając swoją inicjatywą unikania oleju palmowego dzieci


i dorosłych, odwiedziła ukochane zwierzęta na Borneo i nawet wydała własną książkę. Bo chcieć to móc.


Maja (9-lat) uczennica 4 klasy, która kiedy dowiedziała się, że orangutany i inne zwierzęta umierają za 

słodycze, postanowiła działać i nie zwlekając założyła Klub Ochrony Orangutanów Majki, który, z pomocą 

mamy zyskał już ponad 10.000 członków, wystąpiła ze swoim przesłaniem na szczycie klimatycznym 


i wydała własną książkę dla dzieci. Bo dziewczyny mogą wszystko, a dzieci mogą uratować świat, tylko 

potrzebują czasem małej pomocy.


Biogram Majki Mulak:


https://www.youtube.com/watch?v=ay0YIh_lkSU
https://www.youtube.com/watch?v=ay0YIh_lkSU


Poproś uczniów, żeby odpowiedzieli na pytanie:


Podkreśl, że postawa dziewczynki pokazuje, jak istotna jest lokalność zakupów 

i skupienie się na jakości żywności, którą spożywamy. Zaznacz, że świadome 

wybory pomagają także środowisku, zwierzętom i mają wpływ na nasze 

zdrowie. Zachęć do naśladowania tej ambasadorki życia eko.


Poproś uczniów, by zebrali wnioski z lekcji. W tym celu uczniowie oceniają 

prawdziwość podanych zdań. Wybierają P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, 

jeśli jest fałszywe.


Kim jest Maja?



Co ważnego zrobiła Maja? Dlaczego zasługuje na uznanie?



Kto pomaga Mai zrealizować jej marzenie i plan ocalenia 
orangutanów na Borneo?



Dlaczego działania Mai i jej klubu są ważne? Jakie są 
efekty działań klubu?



Czy chciałbyś/ chciałbyś przyłączyć do klubu? Dlaczego?



Czy jesteś gotowa / gotowy zrezygnować ze słodyczy 

i innych produktów zawierający olej palmowy? Dlaczego 
warto to zrobić?



Czy masz pomysł jak Ty mogłabyś/ mógłbyś zmieniać 
świat?


Faza podsumowująca (5 min)


Produkcja żywności nie ma wpływu na środowisko i na nasze zdrowie.


Robiąc zakupy, warto zwracać uwagę na kraj pochodzenia produktu.


Warto kupować produkty, które są sprowadzane do Polski z innych krajów.


1.


2.


3.


P


P


P


F


F


F


Odpowiedzi: 1. F I 2. P I 3. F




Praca domowa:


Wybierz w domu 10 produktów spożywczych ( owoce, warzywa, nabiał, produkty 

sypkie, wędlina, konserwy), które często kupujecie w domu i sprawdź na etykiecie 

jaki jest kraj produkcji. Czy wśród tych produktów przeważają produkty lokalne, 


z Polski. Jaki procent tych produktów pochodzi z innych krajów? Jakich?



	AZ_4_6
	AZ_4_6-1
	AZ_4_6-2
	AZ_4_6-3
	AZ_4_6-4
	AZ_4_6-5
	AZ_4_6-6
	AZ_4_6-7
	AZ_4_6-8
	AZ_4_6-9

