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KONCEPCJA: Żywność ekologiczna 
sposobem na ochronę przyrody 
 
 

1- KRÓTKI OPIS KONCEPCJI 

Zdrowe ekosystemy oczyszczają naszą wodę i powietrze, utrzymują glebę, 

przetwarzają składniki odżywcze, dostarczają nam pożywienia i regulują 

klimat, dlatego tak ważna jest edukacja dzieci w zakresie zdrowej żywności. 

Chodzi nie tylko o wybieranie warzyw w supermarketach, niejedzenie fast 

foodów, ale również o cały proces produkcji żywności, zaczynając od 

niestosowania sztucznych nawozów w glebie, nie dodawania nawozów 

podczas wzrostu warzyw czy owoców, nie przetwarzania żywności. Ważne 

jest również, aby nie spożywać zbyt dużej ilości mięsa i zwracać uwagę na 

sposób hodowli zwierząt. To ważny temat na krótki film, który przedstawi 

również zalety permakultury w uprawie roślin, owoców i warzyw. 

 

2- Działania w ramach projektu LivingStem, które 

mogą być związane z tą koncepcją 

Ta koncepcja jest bardzo dobrze powiązana z kilkoma działaniami w systemie 

grywalizacji, a wideo można nakręcić podczas poniższych czynności: 

 

• „Nauka o żywieniu” 

• “Podróż kulinarna '' 

• “Warsztat wiedzy o miodzie” 

 

We wszystkich powyższych warsztatach uczniowie poznają zalety zdrowego 

odżywiania, komponowania zdrowego menu z naturalnych składników. W ten 

sposób uczniowie dowiedzą się, że produkcja zdrowej żywności ma ogromne 

znaczenie dla ochrony środowiska i że może to ocalić przyrodę. 
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Koncepcja może być również powiązana z grą „Idealne menu kuchenne” oraz 

z działaniami w ramach gry “Idealne menu” (tematy: polityka żywnościowa, 

ślad ekologiczny; permakultura i żywność dla wszystkich; zdrowe a niezdrowe 

jedzenie). 

 

Krótki film można nakręcić w supermarkecie podczas wycieczki uczniów 

(ważne jest, aby film nie zawierał nazw firm produkujących żywność). 

Nauczyciel może poprosić dzieci o przeczytanie składu przetworzonej 

żywności, a następnie poprosić je o wyjaśnienie, dlaczego te składniki są 

niezdrowe, jak wpływają na nasze ciało i naturę. Dzieci mogą również omówić 

opakowania produktów, sprawdzić, czy są ekologiczne i powiedzieć, jak 

plastik i metal (jako opakowania) wpływają na żywność i środowisko. Jeśli nie 

można wybrać się na wycieczkę do supermarketu, dzieci mogą przynieść do 

klasy opakowania / pojemniki z etykietami. 

 

Film można również nakręcić podczas wizyty na farmie permakultury, gdzie, w 

przeciwieństwie do wizyty w supermarkecie, uczniowie widzą zdrową 

produkcję żywności w harmonii z naturą.  

 

Można też odbyć obie wycieczki (zarówno do supermarketu, jak i do ogrodu 

permakultury) oraz stworzyć film składający się z dwóch kontrastujących ze 

sobą historii. 

 

 

3- Propozycja metodologii realizacji działania 

opisanego powyżej 

Uczniowie pracują w grupach i proszeni są o wybranie niezdrowych, 

przetworzonych produktów. Najlepiej, aby były to opakowania plastikowe lub 

metalowe. Jeśli filmowanie odbywa się w trakcie warsztatówz wiedzy o 
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miodzie, uczniowie będą mogli opowiedzieć o zaletach miodu naturalnego i 

wadach miodu sztucznego. 

 

Uczniowie przeprowadzają burzę mózgów na temat wad przetworzonej 

żywności (nie tylko negatywnego wpływu na organizm ludzki, ale ogólnie 

wpływu na środowisko w całym procesie produkcji żywności). Taka burza 

mózgów może mieć miejsce bezpośrednio w supermarkecie, gdzie dzieci mają 

bezpośredni dostęp do niezdrowej żywności. 

 

Jeśli nauczyciel zdecyduje się nakręcić film na farmie permakultury, dzieci w 

grupie muszą również przeprowadzić burzę mózgów i obserwować dobre 

efekty uprawy takiego ogrodu (samowystarczalność, oszczędność energii, 

ekologia itp.) 

 

Po przeprowadzeniu burzy mózgów uczniowie mogą napisać pomysł na film, 

scenariusz, a następnie stworzyć harmonogram produkcji.  

 

Film można przeplatać zdjęciami z internetu prezentującymi także fast foody 

oraz zdjęciami z ogrodu permakultury. 

 

 

4- Zaangażowanie dzieci w ćwiczenie: 

Uczniowie będą pracować w grupie. Dzięki burzy mózgów będą mieli okazję 

wyrazić siebie, a także wysłuchać pomysłów innych uczniów. 

Ważną częścią przygotowania do filmu będzie krytyczne myślenie uczniów. 

Dodatkowo każdy będzie mógł wyrazić swoją opinię. Ważne będzie, aby 

dzieci potrafiły wdrażać zdrowe odżywianie i dbać o właściwą uprawę 

żywności we własnym domu. 
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5- Związki między tą koncepcją a nauką (STEAM) i 

permakulturą: 

Koncepcja „Żywność ekologiczna jako sposób na ochronę przyrody” wpisuje 

się w edukację STEM i permakulturę, zwłaszcza poprzez biologię, ekologię, 

odżywianie, chemię, naukę o żywności i technologię (produkcja filmowa). 

  

Studenci mogą rozwijać swoje umiejętności humanistyczne (kreatywność, 

ocena, krytyczne myślenie) i umiejętności naukowe poprzez obserwację i 

badania. Mogą uczyć się umiejętności planowania, organizacji, pisania 

scenariuszy, komunikacji interpersonalnej, budowania zespołu. Tworząc film 

krótkometrażowy, uczniowie będą mogli popracować nad umiejętnościami 

technologicznymi w zakresie produkcji medialnej i używać kamery / programu 

do tworzenia filmów 


