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KONCEPCJA: Super zdrowe jedzenie kontra 

fast foody 

 

1- KRÓTKI OPIS KONCEPCJI 

Wielu młodych ludzi spożywa zbyt dużo fast foodów i przetworzonej żywności, 

co może być szkodliwe dla ich zdrowia fizycznego i psychicznego w 

późniejszym okresie ich życia i zmniejszy ich odporność na choroby. Światowy 

przemysł spożywczy i nasze supermarkety manipulują młodymi ludźmi, aby 

rozwijać niezdrowy styl życia. 

 

Dokumentowanie naszych nawyków zakupowych i żywieniowych oraz 

pokazywanie zdrowych alternatyw pomaga uczniom myśleć krytycznie I z 

nadzieją zmienić ich styl życia na bardziej zrównoważony i zdrowy. 

 

Głównym celem jest dokumentowanie przez uczniów złych nawyków 

żywieniowych w swoich regionach, w ich rodzinach, grupach rówieśników, w 

szkole oraz dokumentowanie, jakie problemy zdrowotne i środowiskowe mogą 

powodować szybkie i przetworzone produkty spożywcze. 

 

 

 Źródło: zdjęcie: Freepik.com 
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2- Działania w ramach projektu LivingStem, które 

mogą być związane z tą koncepcją 

Ćwiczenia są ściśle powiązane z wyzwaniem „Niezdrowe jedzenie i zdrowa 

żywność”, a tworzenie filmów dokumentalnych można łatwo włączyć do tego 

ćwiczenia. 

 

Ćwiczenie można również zintegrować z działaniami w Idealnej Kuchni 

Ogrodowej wraz z Talią Kart w celu udokumentowania i wizualizacji wartości 

odżywczych żywności powstałej w permakulturowych ogrodach kuchennych.  

 

Wreszcie, działania można zintegrować z Idealną Grą Menu z Talią Kart, 

dokumentując i wizualizując składniki zdrowej żywności oraz projektując 

smaczne zdrowe menu. 

 

Dzieci / nastolatki mogą również kręcić krótkie filmy o tym, co według nich 

znaczy niezdrowe jedzenie.  

 

 

3- Propozycja metodologii realizacji działania 

opisanego powyżej 

Miejscem i ramami dla filmów może być sala lekcyjna, szkolne laboratorium, 

szkolna kuchnia lub szkolny ogródek kuchenny. Ale można też zorganizować 

wycieczki do ogrodów permakultury lub supermarketów, aby uchwycić zdrową, 

i niezdrową żywność. Inną możliwością może być odwiedzenie słynnego szefa 

kuchni w restauracji, pracującego ze zdrową superżywnością lub zaproszenie 

szefa kuchni do szkoły lub na imprezę szkolną. 

 

Temat ten można również zintegrować z nauczaniem języków, tj. 

poznawaniem różnych kultur pod względem nawyków jedzeniowych, naukami 

społecznymi, lekcjami gotowania czy lekcjami biologii. 
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Należy przeznaczyć 2 godziny na przygotowanie się do zajęć w celu 

zorganizowania zespołów, zebrania podstawowych informacji/uzgodnień z 

rolnikami i stworzenia krótkiego scenariusza wideo przy użyciu kanwy 

opowiadania historii. 

 

Możliwe sceny to: 

• pokazanie wpływu przetworzonej żywności na nasze zdrowie 

• przedstawienie wartości odżywczych lokalnej nieprzetworzonej żywności 

• pokazanie nawykó żywieniowych młodego pokolenia 

• pokazanie manipulacji światowego przemysłu spożywczego 

• pokazanie i wyjaśnienie lokalnego super jedzenie i informacja jak 

przygotować zdrową żywność/przepisy kulinarne 

•  stworzenie zabawnych filmów o fast foodach i “superfoodach”. 

 

Nakręć wideo jako wywiad w programie telewizyjnym (możesz nawet 

wymyślićnazwę programu) 

- „Dzisiaj zbadajmy… (wstaw temat)” 

- Krótkie wyjaśnienie pojęcia 

- Co uczniowie zrobią jako eksperyment (lub hipoteza) 

- Różne etapy procesu powstawania żywności i dlaczego? 

- Jakie są rezultaty? 

- Jaki jest wniosek?  

- "Dziękuję za obejrzenie!" 

4- Zaangażowanie dzieci w ćwiczenie 

Uczniowie przeprowadzają wstępne badania, piszą krótkie scenariusze / 

historie. 
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Następnie uczniowie powinni wykorzystać swoją kreatywność, aby uchwycić 

odpowiednie sceny na farmach.  

 

Uczniowie mogą zorganizować finałowy „festiwal filmowy” lub udostępniać na 

Youtube, Vimeo i na kanałach LivingSTEM w Super Food for kids wraz z 

innymi dziećmi w sieci LivingSTEM. 

 

Należy zachęcać do dzielenia się informacjami i nakręconymi filmami ioraz 

współpracować w grupach i między grupami. 

 

W zależności od wieku i umiejętności uczniów, nauczyciel albo sam dokona 

montażu filmu, albo będzie prowadził i pomagał uczniom w tym procesie.  

 

5- Związki między tą koncepcją a nauką (STEAM)  

i permakulturą 

Umiejętności STEAM obejmują biologię, chemię, nauki o żywieniu, nauki o 

zdrowiu, nauki społeczne i polityczne, język / literaturę / edukację medialną, a 

także myślenie projektowe w przygotowywaniu posiłków. 

Główne zasady etyczne permakultury to troska o ludzi i sprawiedliwy podział, 

a zdrowe odżywianie w celu ochrony ziemi jest w tych zasadach bardzo 

istotne. 

 

 
 

Źródło: https://interconnected.me/wp-content/uploads/2019/11/Permaculture-Wheel-Flower-Ethics.pdf 


