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Czas trwania
łącznie: 16 godzin 
1 wycieczka w teren - 4 godziny
2 x 2 godziny pracy przy biurku, praca w laboratorium, praca w klasie, gotowanie 
4 godziny prezentacji projektów, oceny i nagrody

Wstęp
Wielu młodych ludzi jest uzależnionych od niezdrowej żywności, manipulowani są
przez reklamy i sieci supermarketów. W tym wyzwaniu młodzi ludzie uczą się
krytycznie analizować to, co jedzą na co dzień. Następnie gromadzą własne jedzenie i
tworzą najbardziej pożywne i piękne posiłki oraz przekąski.
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Kalendarz
Zajęcia mogą być prowadzone przez cały rok szkolny. Jednak czas zbiorów wrzesień-
grudzień byłby najlepszy. Następnie można odwiedzić farmę permakultury lub targ
rolniczy i zebrać trochę świeżych i zdrowych produktów.



Metoda(-y)/techniki(-y)
gamifikacji:
Przygotowanie:
Ankieta online (za pomocą Google) w szkole (rodzice i nauczyciele mogą być
uwzględnieni). Jakie jest Twoje ulubione jedzenie? 
Uczniowie są podzieleni na zespoły 2 - 3 osobowe.
Nauczyciel, odpowiedzialny za zajęcia z gotowania, oraz zespół uczniów idą na
zakupy po ulubione jedzenie (fast foods, inne niezdrowe produkty). Alternatywnie,
uczniowie lub nauczyciel mogą przynieść puste paczki po niezdrowym jedzeniu.
Po powrocie do szkoły, zespoły uczniowskie analizują etykiety żywności i dowiadują
się o jej wpływie na zdrowie oraz wypełniają tabelę.
Uczniowie piszą list do sieci supermarketów i do ministra zdrowia o zagrożeniach
dla zdrowia związanych z żywnością sprzedawaną w supermarketach.
 
Wycieczka w teren: Nauczyciel i uczniowie odwiedzają gospodarstwo/ogród
permakultury. Przeprowadzają wywiad z rolnikiem na temat tego, co jest zdrową
żywnością i wybierają jedzenie do zabrania do domu.
Zespoły uczniowskie przygotowują krótką prezentację na temat niezdrowej żywności
vs. zdrowej żywności.
Kreatywna praca w szkolnej kuchni: uczniowie przygotowują zdrowe, chłodne
jedzenie na kolację.
Ocena i nagrody: uczniowie przygotowują krótką prezentację na temat swoich
odkryć i prezentują swoje produkty żywnościowe.
Nauczyciele (rodzice) i uczniowie otrzymują 10 punktów i rozdają je zespołom.
Trzy zwycięskie zespoły otrzymują pakiety z nasionami do sadzenia zdrowej
żywności.
Trzy zwycięskie zespoły otrzymują nagrodę - bilet wstępu do lokalnego muzeum.
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Przygotowanie
Pomaganie studentom w tworzeniu krótkich badań Google na temat tego, co
uczniowie uwielbiają jeść - można to zrobić w klasie informatycznej lub w klasie
nauk społecznych.

Osoba odpowiedzialna za gotowanie idzie na zakupy niezdrowego jedzenia z grupą
studentów: to może być Nutella, baton czekoladowy, pizza, napój energetyczny,
kiełbasa, ser topiony, ketchup, ... .
Należy skoordynować jedną wycieczkę do rolnika, który może zapoznać się ze zdrową
superżywnością.
Nauczyciel pomaga połączyć uczniów z decydentami, aby wysłać list na temat kwestii
związanych z żywnością.
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Cele i zadania
Badanie/badanie: 2 – godziny
Opracowujemy pytania do ankiety i korzystamy z formularza ankiety Google.
Zapraszamy do udziału naszych kolegów z klasy, uczniów, nauczycieli i rodziców.
Zakupy: Tworzymy listę zakupów niezdrowego
jedzenia/przetworzonego jedzenia: 1 sztuka dla każdego członka zespołu.
Nauczyciel robi zakupy w jednym zespole. Alternatywnie, nauczyciele mogą
dostarczyć puste opakowania lub etykiety z jedzeniem.
Badania - 4 godziny 
Analiza etykiet ze składnikami żywności, składnikami odżywczymi, zdrowiem i
skutkami globalnymi (patrz arkusze kalkulacyjne)
Wycieczka - 4 godziny
Sprzęt: Wygodne przeciwdeszczowe buty, szklany słoik i gumowe rękawice.
Zadania:
Odwiedzamy ogród permakulturowy/leśny/gospodarstwo rolne, dowiadujemy się
wszystkiego o zdrowej lokalnej superżywności i zabieramy część z nich z powrotem
do szkoły.
Wydarzenie końcowe - 4 godziny
W szkolnej kuchni przygotowujemy fajne i zdrowe danie typu superfood - może to
być przystawka, danie główne, deser, trochę słodyczy, napój, ...
Przygotowujemy krótką prezentację, prezentując wyniki naszych badań i nasze
kreatywne produkcje.
Przygotowujemy prezentację - 5 - 7 minut dla każdego zespołu!
Nauczyciele/uczniowie (rodzice) dostają 10 punktów i rozdają je zespołom.
Trzy zwycięskie zespoły otrzymują trochę nasion, aby posadzić własną, zdrową
żywność.
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Podsumowanie/pożądane
wyniki i uzyskane kompetencje:
Uczniowie w wieku 10-12 lat uczą się analizować i rozumieć etykiety żywności.
Otrzymują wgląd w to, jak przemysł spożywczy jest powiązany. Rozwijają krytyczne
myślenie i umiejętności demokratycznego uczestnictwa. Stają się kreatywni w
projektowaniu zdrowej żywności.

Debata/moment
formalnego kształcenia
(nieobowiązkowo)
Formalna edukacja STEM w zakresie biologii/chemii ma miejsce podczas analizy
etykiet żywności i przygotowywania zdrowej supermarktycznej żywności,
rozumienia związku ze zdrowym stylem życia.
Świadomość tego, co znajduje się w żywności, jest bardzo ważna dla zdrowia
publicznego.
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Wskazówki
dotyczące udanej facylitacji,
nadzoru i organizacji:
Zaleca się współpracę w zakresie biologii, chemii, gotowania, badań
społecznych/politycznych. Przydatne mogłoby być zaproszenie eksperta
posiadającego wiedzę z zakresu zdrowej żywności.

Wpływ na zewnętrzne
zainteresowane strony:
Ogrodnicy zajmujący się akwakulturą, osoby odpowiedzialne za politykę zdrowotną,
lokalne sklepy spożywcze i supermarkety. Lokalne media powinny zostać
poinformowane i zaproszone do ostatecznej prezentacji lub mogą dołączyć do
wycieczki do ogrodu
permakultury.



Arkusz pracy studenta
WIEK: 10 - 12
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Wstęp
Lubisz niezdrowe jedzenie?
Wszyscy lubimy, to jest w naszych genach. Dowiedzmy się więc, dlaczego to
lubimy, co takiego jest w tym jedzeniu, co robi z naszym zdrowiem i jak możemy
przygotować fajne, zdrowe i smaczne jedzenie.
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Słowa kluczowe
zdrowa żywność, żywność wegańska i
wegetariańska, deklaracja żywieniowa, składniki, tłuszcze nasycone, tłuszcze
trans, tłuszcze nienasycone, Omega 3, cholesterol, sód, węglowodany, błonnik,
cukry, białka, witaminy, minerały, otyłość, cukrzyca, nadciśnienie, alergie,
choroby serca
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Powiązana teoria STE(A)M:
Nauki: Chemia/Biologia, Rolnictwo, Nauki
o Żywności, Zdrowie Sztuka, gotowanie: Projektowanie
chłodnej, zdrowej żywności
Kluczowe technologie wspomagające:
znajomość języków obcych, umiejętności informatyczne, krytyczne myślenie,
kształtowanie polityki
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Cele i zadania
Chcemy poznać wszystkie aspekty o jedzeniu, które spożywamy i informacje o tym, co
robi z naszym ciałem. Analizujemy etykiety żywności i dowiadujemy się wszystkiego o
składnikach odżywczych, witaminach, minerałach,
chemikaliach spożywczych, kwestiach zdrowotnych. Rozumiemy, jak globalny
przemysł spożywczy działa i informujemy supermarkety i polityków o naszym
stanowisku w tej sprawie. Odwiedzamy ogród permakultury i uczymy się o zdrowej
żywności.

Sugerowany kontekst
środowiskowy:
Półdniowa wycieczka do gospodarstwa permakultury lub gospodarstw ekologicznych,
gdzie uczniowie uczą się o zdrowej, odżywczej i ekologicznej żywności.

Educational Objective(s)
Zrozumienie polityki światowego przemysłu spożywczego 
Analizowanie i interpretacja etykiet i deklaracji żywnościowych
Analiza składników jedzenia
Zrozumienie zapotrzebowania gleby na składniki odżywcze do uprawy owoców,
zbóż i warzyw
Analiza wpływu składników żywności na zdrowie - pozytywny i negatywny
Zdobycie wiedzy na temat, jaki wpływ na żywność mają problemy zdrowotne
Zrozumienie korzyści płynących z lokalnej i zdrowej żywności
Tworzenie i projektowanie super chłodnej i zdrowej żywności  
Dowiedz się, jak podejmować działania i wpływać na decydentów politycznych
Ocena, co uczniowie wynieśli z zajęć
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Media i źródła:
https://www.scienceabc.com/humans/why-do-we-love-unhealthy-foods-so-
much.html
https://foodrevolution.org/blog/food-and-health/fast-food-health-risks/
https://www.ted.com/talks/birke_baehr_what_s_wrong_with_our_food_system
https://www.ted.com/talks/jamie_oliver_teach_every_child_about_food/transcript
https://food-forest-cookery.tumblr.com/post/180495828538/delicious-breakfast-
from-the-food-forest-with
https://www.healthline.com/nutrition/true-superfoods#section17
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/superfoods/
LivingSTEM - Deck of Cards
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Niezbędny sprzęt i materiały:
Aparaty fotograficzne (lub Iphone/Ipad) do dokumentowania wszystkiego:
niezdrowego jedzenia i napojów, żywności zdrowotnej do prezentacji.
Wybór niezdrowej żywności 
Zdrowa żywność z gospodarstwa permakultury
Komputery z Internetem do badania, do badań i prezentacji.
Elektroniczny arkusz pracy do analizy



Zadania
Tworzymy małe zespoły - 2 lub 3 osobowe.
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1 Wydarzenie końcowe - 4 godziny
W szkolnej kuchni przygotowujemy fajne i zdrowe danie typu superfood -
może to być przystawka, danie główne, deser, trochę słodyczy, napój, ...
Przygotowujemy krótką prezentację, prezentując wyniki naszych badań i
nasze kreatywne produkcje.
Przygotowujemy prezentację - 5 - 7 minut dla każdego zespołu!
Nauczyciele/uczniowie
(rodzice) dostają 10 punktów i rozdają je zespołom.
Trzy zwycięskie zespoły otrzymują trochę nasion, aby posadzić własną,
zdrową żywność.



Arkusz pracy - każdy zespół uczniów
analizuje 3 śmieciowe produkty
żywnościowe
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Niezdrowe
jedzenie 1:
Na przykład

Nutella
[GS1] 

Niezdrowe
jedzenie 2:

napój
energetyczn

y

Niezdrowe
ejdzenie 3:

Pizza

Rekomenacje
dzienne

  
  
  

Wpływ na
zdrowie 
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Przydatne linki:
https://www.scienceabc.com/humans/why-do-we-love-unhealthy-foods-so-much.html
https://foodrevolution.org/blog/food-and-health/fast-food-health-risks/
https://www.ted.com/talks/birke_baehr_what_s_wrong_with_our_food_system
https://www.ted.com/talks/jamie_oliver_teach_every_child_about_food/transcript
https://food-forest-cookery.tumblr.com/post/180495828538/delicious-breakfast-from-
the-food-forest-with
https://www.healthline.com/nutrition/true-superfoods#section17
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/superfoods/
https://bodynutrition.org/processed-foods/
LivingSTEM - Deck of Cards 

Lista kontrolna i zasady BHP:
Mycie rąk często, uczniowie nie powinni próbować zbyt dużej ilości niezdrowego
jedzenia, a dzieci z alergią powinny być ostrożne, z tym co jedzą.
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Partnerzy projektu:
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Générations.Bio (Belgium)
Web: www.fermebiodupetitsart.be

LogoPsyCom (Belgium)
Web: www.logopsycom.com
Facebook: @Logopsycom

The Polish Farm Advisory and
Training Centre (Poland)
Web: www.farm-advisory.eu
Facebook: @PolishFarmAdvisory

EDU lab (Italy)
Web: www.edulabnet.it
Facebook: @edulabnet

Ed-consult (Denmark)
Web: www.ed-consult.dk
Facebook: @benji.leinenbach

C.I.P. Citizens In Power (Cyprus)
Web: www.citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower

Trànsit Projectes (Spain)
Web: www.transit.es
Facebook: @MakingProjectsCEPS, @TransitProjectes


