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


Scenariusz lekcji dla uczniów szkół ponadpodstawowych.



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 szkół ponadpodstawowych 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.


Ponadpodstawowa



Przygotowanie 

Zapoznaj się z infografikami:


Obejrzyj film dotyczący chowu klatkowego kur: 


https://www.youtube.com/watch?v=eweydkEmlaI&ab_channel=OtwarteKlatki


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
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Metody pracy

rutyna POMYŚL - PRZEDYSKUTUJ Z KOLEGĄ -PODZIEL 
SIĘ WNIOSKAMI



praca w grupach



quiz



burza mózgu



dyskusja



mapa konturowa świata, z zaznaczoną Polską 

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



karteczki samoprzylepne



arkusze papieru/ ewentualnie flipchart



flamastry



TV/projektor/komputer z podłączeniem do sieci


Środki dydaktyczne






Przebieg lekcji

W ramach wprowadzenia do tematu lekcji zrób krótki quiz:



Zapytaj uczniów, aby zapisali swoje odpowiedzi. Po wykonaniu quizu uczniowie 
w parach skonfrontują swoje odpowiedzi. Prawidłowe odpowiedzi 
przedyskutujcie na forum klasy.



Pytania:


Ile dni człowiek może przetrwać bez jedzenia i picia?


(odp.: od 8 do 21 dni)




Ile ton żywności zjada przeciętnie człowiek w ciągu życia, 


a ile kilogramów spożywa rocznie?



(w ciągu życia człowiek zjada przeciętnie 35 ton żywności, 

to jest ok. 680 kg na rok)



Jakie 4 podstawowe składniki odżywcze należy spożywać 


w prawidłowo zbalansowanej diecie?



(tłuszcze, białka, węglowodany, błonnik)


Faza wprowadzająca (10 min)




Poproś uczniów, aby sporządzili listę najczęściej spożywanych produktów 


(pieczywo, nabiał, warzywa, owoce)


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.


Faza realizacyjna (30 min)



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 kolejne infografiki



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

produkcja żywności. Uczniowie wspólnie zastanawiają się nad skutkami jakie 

dla środowiska niesie produkcja żywności w skali globalnej.




Po zakończeniu oglądania przedyskutujcie na forum klasy co przedstawiał 

zaprezentowany materiał. Zapiszcie swoje przemyślenia w formie haseł na tablicy. 

Nawiązując do pochodzenia żywności zapytaj, czy uczniowie wiedzą w jakich 

warunkach odbywa się produkcja żywności na przykładzie chowu klatkowego kur. 



Obejrzyj z klasą krótki film na YouTube:



https://www.youtube.com/watch?v=eweydkEmlaI&ab_channel=OtwarteKlatki


Film i dyskusja


Treść filmu:


Robert Makłowicz wspiera kampanię Otwartych Klatek Jak one to znoszą?



Kury nioski przez całe życie są zamknięte w ciasnych klatkach bez dostępu do słońca 


i świeżego powietrza, pozbawione możliwości realizowania swoich naturalnych potrzeb. 

W chowie klatkowym są traktowane jak maszyny do znoszenia jajek dla ludzi.


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


Praca domowa:


Faza podsumowująca (5 min)


Wybierz w domu 20 różnych 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? 

Zastanów się w jaki sposób możesz / możecie w Twoim domu zmienić nawyki 

żywieniowe, aby były one bardziej przyjazne dla środowiska.


Poproś uczniów, by wyraźnie napisali na kartce jedno słowo, które kojarzy im się 

zagadnieniami poruszanymi na lekcji.



Na znak wszyscy podnoszą swoje kartki i sprawdzają napisy innych. Uczniowie 

mają znaleźć zapis, który jest najbardziej zbliżony do ich słów oraz taki, który ich 

zaciekawił / którego nie zrozumieli.



Uczeń z takim zapisem wyjaśnia jego znaczenie i powiązanie z lekcją.
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