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Czas trwania
Jedno lub dwa spotkania: dwie godziny lub więcej, w zależności od
złożoności podanych wyjaśnień i wieku grupy docelowej. 
W przybliżeniu:
Zadanie pierwsze: 30 minut
Zadanie drugie: 30 minut 
Zadanie trzecie: 15 minut 
Zadanie czwarte: 15 minut 
Zadanie piąte: 15 minut
Zadanie 6: 15 do 40 minut (w zależności od wyboru wsparcia)

Kalendarz
To zadanie może być wykonywane w każdej chwili w ciągu roku
szkolnego. W zależności od innych zajęć, które można zrobić,
ważne jest umieszczenie tego ćwiczenia odpowiednio w harmonogramie innych
zajęć. Idealnie byłoby umiejscowić zajęcia w czasie bliskim żniwom i zbiorom
plonów, tak aby edukator mógł zilustrować drogę żywności i połączyć ją z
jedzeniem produktów zebranych podczas żniw. Ciekawe może być również
wykonanie tego ćwiczenia na samym początku roku szkolnego, aby uczniowie
zrozumieli znaczenie tego, co jemy i dlaczego, a także jako zaproszenie do zdrowego
odżywiania i koncepcji permakultury.
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Wstęp
Ideą zajęć jest wyjaśnienie uczniom układu pokarmowego i jego mechanizmów
poprzez gry, eksperymenty i fizyczną wizualizację.



Przygotowanie
Zacznij od badań na ten temat i przygotuj narysowany układ pokarmowy. Następnie
przygotuj narzędzia: przygotuj sznurki przędzy o różnych kolorach, o długości każdej
części przewodu pokarmowego (więcej szczegółów w zadaniu 3).
Dla lepszej wizualizacji, sprawdź, aby kolor przędzy odpowiadał kolorom
układu pokarmowego przedstawionego na rysunku.
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Wyzwania, które
doprowadzą do realizacji
głównego zadania:
Pierwszym wyzwaniem będzie zachęcenie wszystkich uczniów do uczestnictwa
w zajęciach. W zależności od wielkości grup, można przyjąć różne
strategie. Ponieważ w przewodzie pokarmowym jest ograniczona liczba organów i
"części", możesz mieć więcej uczniów niż części na przykład do gry na
strunach. W takim przypadku możesz tworzyć grupy składające się z dwóch uczniów
na jedną część. Jedna grupa tłumaczy narząd i jego miejsce w przewodzie
pokarmowym, a druga grupa tłumaczy etap trawienia w jego aspekcie chemicznym. 
Drugim wyzwaniem będzie powiązanie tego przedmiotu biologicznego z
permakulturą. Istotne jest tu skoncentrowanie się na sposobie, w jaki organizm
ludzki wchodzi w interakcję z jego pożywieniem oraz na znaczeniu zdrowej diety
i sposobu, w jaki trawienie człowieka integruje się w znacznie większym
łańcuchu i cyklu pokarmowym. 
Kolejnym wyzwaniem będzie konkurs i nagrody. Ideą jest stworzenie atmosfery
"zdrowej rywalizacji" i pracy zespołowej.
This project has been funded with support from the European Commission. Its content
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Metoda(-y)/technika(-y)
gamifikacji:
Edukator powinien przedstawić pojęcie ludzkiego trawienia w taki sposób, aby było
ono interesujące, możliwe do zwizualizowania. Zostaną wykonane fizyczne
prezentacje układu trawiennego i jego różnych kroków. Będą też gry i wyzwania
mające na celu pobudzenie studentów do uczestnictwa w zajęciach.
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Podsumowanie/pożądane
wyniki i uzyskane kompetencje:

Schematycznie rysować i wyjaśniać układ pokarmowy człowieka
Wymienić 5 różnych etapów procesu trawienia i ich użyteczność

Student będzie mógł:
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Porady jak skutecznie ułatwiać,
nadzorować i organizować:
Większość materiałów powinna być przygotowana wcześniej. Edukator powinien zapewnić 
wystarczająco dużo czasu na zadanie 3.

Debata/moment formalnego
kształcenia (nieobowiązkowo):
W tym przypadku formą debaty są działania w ramach burzy mózgów. Może to
być dyskusja na temat zwyczajów żywieniowych w różnych rodzinach.



Arkusz pracy studenta
WIEK: 10 - 12
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Powiązana teoria STE(A)M:
Temat ten wchodzi w zakres nauk żywieniowych, co jest związane z szerszym
przedmiotem biologii i częściowo chemii. Biologia jest dziedziną nauki, która bada
sposób, w jaki organizmy pracują i jak oddziałują na swoje środowisko. W
kontekście permakultury, interakcja ze środowiskiem jest kluczowym pojęciem, a
harmonizacja tych interakcji jest kluczem do zrównoważonego stylu życia.
Rozumiejąc sposób pracy organizmu i jego podstawowe potrzeby, możemy zacząć
opracowywać zrównoważony i zdrowy styl życia i dietę.
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Słowa kluczowe
Biologia, układ pokarmowy, organizm człowieka, ‘podróżowanie’ po żywności,
odżywianie
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Główne zadanie
Zadanie ma na celu odkrycie układu trawiennego oraz zrozumienie całego procesu
trawienia. Drugim celem jest zrozumienie sposobu, w jaki działa ciało i jak wpisuje
się w znacznie większy łańcuch pokarmowy i środowisko.
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Sugerowany kontekst
środowiskowy:
Ta czynność i różne wyzwania mogą być w większości przypadków wykonywane w
klasie. Radzimy, aby przynajmniej na czas gry na sznurku móc wyjść na podwórko, ale
nie jest to obowiązkowe.

Cel(e) edukacyjny(e):
To pomoże uczniom:

- Zrozumieć znaczenia pożywienia i tego, jak przyczynia się ono do
funkcjonowania naszego organizmu. 
- Rozwijać zdrowe nawyki żywieniowe i dbać o swoje ciało. 
- Zrozumieć i być w stanie wyjaśnić proces trawienia oraz sposób, w jaki
organizm przetwarza żywność 
- Dowiedzą się, jak ważne są składniki odżywcze i czego ciało używa do
budowania siebie. 
- Poznają różne rodzaje żywności: lipidy, białka, węglowodany, itp..

Niezbędne
wyposażenie i materiały:
Przędza w różnych kolorach; nożyczki, tablica, kreda, papier i długopisy dla uczniów,
fartuch (fartuchy) lub koszulka (koszulki) (w zależności od wybranej formy
aktywności, mogą być potrzebne ostre przedmioty przeznaczone do pisania na
tekstyliach).
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Media i źródła:
TED-ed "How your digestive system works" - Emma Bryce:
https://www.youtube.com/watch?v=Og5xAdC8EUI
Obrazy; Pixabay
Numery trawiarskie; https://www.perkinselearning.org/accessible-
science/activities/digestive-system-model-demonstrating-sequence-and-length-
organs
Fartuch trawienny do kupienia:
https://www.orientaltrading.com/color-your-own-digestive-system-canvas-
aprons-a2-13774809.fltr
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1 Zadanie pierwsze: burza
mózgów, gra remisowa
Na tablicy, dzielisz stronę na dwie pionowe połowy. Po lewej stronie
możesz narysować usta na górze, a odbyt jako małe koło na dole
reprezentujące początek i koniec układu pokarmowego. Nie ma nic
pomiędzy nimi. Uczniowie muszą wypełnić puste miejsca i spróbować
nazwać poszczególne części układu pokarmowego oraz spróbować
wyjaśnić ich rolę. Możesz dać im kilka wskazówek, np. ile kroków i
organów znajduje się w układzie pokarmowym.

Zadania
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Zadania
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2 Odciągnięcie ("The draw off')
Na czarnej tablicy narysuj ponownie usta i odbyt.
Wyjaśnij uczniom krok po kroku, wypełniając puste miejsca. Wskazówka: jeśli
nie czujesz się komfortowo rysując, możesz wydrukować układ pokarmowy i
pokryć go wieloma kartkami papieru, które następnie możesz odsłaniać
fragment po fragmencie wzdłuż swoich wyjaśnień.
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Zadania

Dodatkowy pomysł: jednocześnie, możesz przynieść trochę jedzenia do
klasy i skłonić uczniów do zastanowienia się nad tym, jak przekształcić ten
pokarm w składniki odżywcze dla organizmu.
Przykład: Przyniosłeś jabłko. Co musisz zrobić najpierw? 
Czy to jabłko może dać ci te składniki odżywcze?
Etc...
Oto kilka przykładów układów trawiennych, z dużą liczbą adnotacji, w zależności od
poziomu studentów, zazwyczaj laboratoria biologiczne mają dostępne schematy.
Pamiętaj jednak, aby nie sięgać do nich podczas pierwszego zadania w tym
ćwiczeniu.
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3 Gra na strunach
Po narysowaniu całego układu trawiennego możesz zagrać w inną grę: Jak
długi jest przewód pokarmowy?
Do tego potrzebne są sznurki o różnych kolorach (przędza będzie
najłatwiejsza) i przypisać kolor do każdej części układu pokarmowego.

Przedtem możesz poprosić uczniów o zapisanie na karteczce (lub na tablicy), czy
uważają, że układ trawienny znajduje się na końcu. Kiedy już to zrobimy, bierzemy
przędzę i prosimy uczniów o przytrzymanie sznurka w górze i odtworzenie układu
pokarmowego w odpowiedniej kolejności. Różowy = usta, pomarańczowy = przełyk,
itp.
Ponieważ układ trawienny jest dość długi, przydatne może być zrobienie tego poza
klasą.
W ten sposób uczniowie mogą mieć pojęcie, jak długi jest naprawdę i w jakich
proporcjach. 
Aby uzyskać więcej szczegółów, możesz dać uczniom małe tablice z nazwami przejść
między poszczególnymi częściami. Przykład: gardło jest przejściem między ustami a
przełykiem, itp... i uczniowie muszą wszystko uporządkować.

Zadania

Oto przykładowe
numery układu pokarmowego: 

Część Długość   
Usta 8cm (3")

Przełyk 25 cm (10")
Brzuch 15cm (6")

Small Intestine 4-6m (13-20")
Jelito grube 1,2 m(4)

odbyt Miejsce na końcu  układu pokarmowego

Uwaga:
liczby te są wartościami średnimi, mogą się
zmieniać w zależności od wieku, płci itp. My
zaleca się, aby upewnić się, że odpowiadają
one materiałom z twojej klasy. Możesz
również podzielić się na więcej części:
Duodenum, itd... To jest uproszczone dla
mniejszych

Zajęcia.
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5 Odgrywanie ról
Poproś uczniów o wybranie konkretnego narządu, a następnie wyjaśnij
innym uczniom jego zastosowanie, funkcję i mechanizm działania.
Opowiadają historię jedzenia i sposób jego trawienia w formie "story telling".

6 Fartuch
W nagrodę dla ucznia, który ma najwięcej punktów i najlepiej zaprezentował  
organy, dajesz mu fartuszek trawienny! Fartuch ten przedstawia układ
trawienny jako narysowany na osobie.
Możesz zrobić go sam, kupić lub wykonać z uczniami na pustym fartuchu.
Jeśli fartuszek nie jest praktyczny, możesz użyć zamiast niego koszulki.

4 Konkurs - Quiz Digestive
W tym zadaniu możesz zapytać uczniów, jakie są fakty i jakie są odpowiedzi.
Nie ma żadnych błędnych odpowiedzi, To tylko po to, aby zobaczyć, kto jest
najbliżej prawdy 😊. Na przykład: porównujesz rzeczywistą liczbę długości
przewodu pokarmowego z odpowiedziami uczniów i przyznajesz punkty
temu, kto był najbliżej. 
Ponieważ przewód pokarmowy jest długi, możesz zapytać uczniów, ile czasu
wydaje im się, że nasz organizm potrzebuje, żeby strawić pokarm? Czy w
przypadku każdego pokarmu jest tak samo? Jeszcze raz nagrodź ucznia, który
był najbliżej prawdziwej odpowiedzi.
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Partnerzy projektu:

14

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


