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1. Wstęp  

Witamy w Grze Idealne Menu! 

 

Zbieranie zdrowego jedzenia z własnego ogrodu inspirowanego permakulturą jest 

satysfakcjonujące. Twoje zbiory z pewnością zachęcą Cię do zaprojektowania 

menu i przygotowania pysznego, pożywnego i smacznego jedzenia, jednocześnie 

ucząc się wielu umiejętności związanych z edukacją STEAM (to edukacja poprzez 

naukę, technikę, matematykę, inżynierię i sztukę). Miłym będzie także podzielenie 

się posiłkiem, który zebrałeś, zaprojektowałeś i przygotowałeś. Na tym właśnie 

polega Gra Idealne Menu. 

 

Zdrowe odżywianie 

 

Ogólnym celem Gry Idealne Menu jest uświadomienie dzieciom i młodzieży, jak 

ważne jest zdrowe odżywianie i jak zdrowa żywność jest powiązana ze 

srodowiskiem. Dzieci w zabawny sposób dowiedzą się, że zdrowe jedzenie jest 

smaczne, kolorowe i przyjemne w przygotowaniu. Zbyt wiele dzieci i rodzin 

spożywa nadmierną ilość przetworzonej żywności. W supermarketach około 80% 

żywności na półkach jest przetwarzana, zawiera zbyt dużo cukru, soli / sodu i wiele 

substancji, takich jak olej palmowy, emulgatory, barwniki spożywcze, 

konserwanty. Wszystko to wpływa negatywnie na zdrowie konsumentów 

i naturalne zdolności regeneracyjne ich organizmu. 

 

W rolnictwie nieekologicznym stosuje się ogromne ilości syntetycznych nawozów, 

insektycydów, fungicydów i leków podawanych zwierzętom hodowanym 

w bardzo złych warunkach. W konsekwencji wszystkie te chemikalia pozostawiają 

znaczące ślady nie tylko w naszej żywności, ale także w obiegu wodnym 

i powietrzu. Wiele produktów na półkach supermarketów jest importowanych 

z całego świata, co zwiększa ślad ekologiczny naszej żywności. Co gorsza, wiele 

z tych produktów jest dostarczanych przez bardzo duże przemysłowe zakłady 

spożywcze z różnych części świata. 
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Zaletą wspierania lokalnych produktów lub, jeszcze lepiej, uprawy własnej 

żywności jest to, co propaguje permakultura. Lokalne rolnictwo, które stosuje 

metody permakultury, organiczne lub biodynamiczne, jest najlepszym źródłem 

najzdrowszej żywności o najmniejszym śladzie węglowym. 

 

Najwyższy czas również, aby młodzi ludzie uświadomili sobie długofalowe 

konsekwencje spożywania masowo produkowanej i przetworzonej żywności. Jeśli 

zdadzą sobie sprawę, że te zabójcze pokarmy zwiększają w młodym wieku ryzyko 

raka, cukrzycy, problemów z sercem i naczyniami, chorób zakaźnych i zaburzeń 

psychicznych, w tym stresu, lęku, zmęczenia i innych, będą bardziej świadomi 

swoich wyborów.  

 

 

Zdrowa dieta 

Otyłość, a także anoreksja to inne ogromne problemy wielu nastolatków w Europie 

i innych częściach świata, dlatego krajowe, europejskie i światowe organy ds. 

zdrowia wydają zalecenia dotyczące codziennego spożycia żywności. Piramida 

żywieniowa jest popularna na całym świecie od 1974 roku i zmienia się z czasem. 

Oto najnowsza wersja: 

 

Źródło: https://www.ec-europe.com 
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Tymczasem każdy kraj ma nieco inną piramidę żywieniową i prawie wszystkie 

europejskie władze szkolne zapewniają materiały edukacyjne i materiały wizualne 

dla dzieci w wieku szkolnym. Niektóre podstawowe informacje można znaleźć na 

stronie informacyjnej Europejskiej Rady Informacji o Żywności 

https://www.eufic.org/en/healthy-living/article/food-based-dietary-guidelines-

in-europe. Warto sprawdzić materiały i wykorzystać je, aby zgłębić zagadnienia 

zdrowej żywności. 

 

Metodą podnoszenia świadomości na temat zdrowego odżywiania jest także talerz 

ze zdrową żywnością opracowany przez Uniwersytet Harvarda:  

https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-eating-plate/. 

 

Model ten staje się popularny na całym świecie, oferując niewielkie zmiany 

w zależności od grup wiekowych, kultur i regionów w Europie. Organizacja 

Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) opublikowała 

podobne wytyczne żywieniowe, które można znaleźć tutaj: 

• http://www.fao.org/nutrition/education/food-dietary-guidelines/en/  

• http://www.fao.org/3/I5640E/i5640e.pdf.  

Gra Idealne Menu będzie używać idealnego talerza wraz z całym podejściem 

dietetycznym, ponieważ jest to prosty sposób na zmotywowanie młodych ludzi do 

zdrowego jedzenia, który składa się z: 

● wysokie spożycie i duża różnorodność pokarmów roślinnych, takich jak 

warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste, orzechy i nasiona; 

● umiarkowane spożycie wysokiej jakości białka, takiego jak owoce morza, 

chude mięso i nabiał; 

● niskie spożycie wysoko przetworzonej żywności. 

W połączeniu z dużą ilością ruchu na świeżym powietrzu idealne menu sprzyja 

zdrowiu kondycji młodych ludzi. 
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Celem Gry Idealne Menu nie jest liczenie kalorii, jak ma to miejsce w przypadku 

wielu diet, ponieważ może to wykluczyć dzieci z problemami związanymi 

z jedzeniem. Głównym przesłaniem gry jest zmotywowanie dzieci do tworzenia 

smacznych i kolorowych, a jednocześnie zdrowych posiłków oraz cieszenia się 

i dzielenia się przygotowanymi przez siebie kulinariami. 

 

Gra zawiera zestaw zabawnych działań, które prowadzą uczniów do wyboru 

zdrowej żywności, w oparciu o zalecenia krajowych i międzynarodowych 

naukowców zajmujących się zdrowiem oraz autorytetów. Podczas  naszych gier 

uczniowie obliczają i interpretują wartości odżywcze. Uczą się projektować 

i przygotowywać przepisy oraz kompletne menu, stosując tradycyjne 

i innowacyjne metody konserwowania, fermentowania, gotowania i pieczenia 

potraw. Po drodze mogą wybrać się na wycieczkę do historii i innych kultur 

europejskich, aby poznać tradycyjne metody konserwowania żywności, oraz 

przygotowywania posiłków. 

 

Dzielenie się jedzeniem powinno być główną atrakcją, która przyczynia się do 

naszego dobrego samopoczucia i zdrowia. Może to być wspólne spożywanie 

posiłków pod koniec lekcji gotowania, przygotowywanie posiłków na inne zajęcia, 

robienie paczek obiadowych na wycieczki szkolne lub lokalne imprezy szkolne, na 

które zapraszani są rodzice i przyjaciele szkoły. 

 

W czterech zestawach gier - idealny talerz, wartości odżywcze, idealny przepis 

i idealne menu STEAM objęte będą:  

Nauka: odżywianie, chemia, biologia, nauki społeczne 

Technologia: wiele tradycyjnych i nowoczesnych technologii przygotowywania 

potraw 

Inżynieria: projektowanie kuchni zewnętrznych i naczyń kuchennych 

Sztuka i umiejętności miękkie: historia jedzenia, kreatywne i krytyczne myślenie, 

projektowanie posiłków i menu, dokumentowanie piękna jedzenia, 

międzykulturowe uczenie się / kultury żywieniowe w Europie, empatia poprzez 

przygotowywanie i dzielenie się jedzeniem 
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Matematyka: obliczanie wartości odżywczych w posiłkach. 

 

Elementy GRY IDEALNE MENU to: 

● Idealna gra planszowa z menu z zestawem kart i instrukcjami 

● Pomysły / plany lekcji z grami do obliczania wartości odżywczych żywności  

● Pomysły / plany lekcji z grami do projektowania pysznych przepisów 

● Pomysły na zaprojektowanie menu na różne okazje w ciągu roku szkolnego 

Wszystkie plany lekcji i pomysły zawierają informacje na temat konkretnych 

umiejętności STEAM zawartych w grach, a także dodatkowe zasoby. 

 

 

Życzymy dobrej zabawy i nauki podczas grania!  

  



 
 
 
  

 

#livingSTEM https://www.livingstem.eu/ 9 
  

2. Gra w idealny talerz z menu  

Uczniowie, w każdym wieku, odkrywają zabawny sposób zdrowego odżywiania się 

i życia. Umiejętności STEAM zawarte w quizach i zadaniach w grze to  

Nauki ścisłe - biologia, chemia, nauki o żywności, fizjologia, zagadnienia 

zdrowotne, zasady permakultury 

Technologia - znajdowanie technologicznych rozwiązań problemów globalnych 

Inżynieria - wytwarzanie żywności 

Sztuka / nauki humanistyczne - myślenie projektowe, myślenie krytyczne, 

systemowe i powiązane 

Matematyka - obliczanie wartości odżywczych, modelowanie matematyczne 

 

Gra składa się z następujących elementów: 

 

Idealny ”talerz” 
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Gra planszowa jest załączona jako plik PDF i może być wydrukowana na papierze 

lub kartonie DIN A3. 

Cztery rodzaje kart (wersja kolorowa i wersja czarno-biała) 

 

  
 

  
 

Karty są dołączane jako plik PDF i można je drukować i wycinać. 

W dodatku można znaleźć 20 pytań lub zadań dla każdej kategorii. Pytania - jedno 

na kartę - można wydrukować i przykleić na kartach. 
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Nauczyciele/edukatorzy lub uczniowie mogą przygotować kolejne karty 

z dalszymi pytaniami i zadaniami, które są istotne dla bieżących tematów 

poruszanych na zajęciach.  

Ponadto wykorzystana zostanie talia kart LivingSTEM: 

 

 

 

Potrzebny jest jednen pionek do zabawy dla każdego ucznia i kostka dla każdej 

grupy, tradycyjna lub uczniowie mogą zrobić pionki na lekcji sztuki / rzemiosła.  

 

Zasady gry 

Nauczyciel tworzy grupy 4-5 uczniów - czas gry od 20 do 50 minut, ale można go 

wydłużyć robiąc więcej rund lub intensywniej omawiając pytania i ćwiczenia 

z kart.  

Każda grupa otrzymuje talerz i zestawy kart: 

Talia kart LivingSTEM z artykułami spożywczymi i opisami albo cały stos 120 kart 

lub 40 dla każdej grupy. Kiedy wylądujesz na szarym tle, uczniowie otrzymają 

jedną kartę. Opowiadają innym uczniom o kartach. Kiedy wygrają grę, potrzebują 

tych kart, aby przygotować cotygodniowe przepisy i menu. 

Ponadto do gry potrzebne są: 
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• 20 pomarańczowych kart z quizami na temat zdrowej żywności 

I permakultury 

• 20 niebieskich kart z fizycznymi akcjami, które wykonują uczniowie 

• 20 zielonych kart z pytaniami na temat śladu ekologicznego / i śladu 

węglowego naszej żywności 

• 20 czerwonych kart z fast foodami 

Jeden uczeń jest sekretarzem, zapisuje punkty i oblicza je po zakończeniu gry. 

Kiedy uczeń wyląduje na odpowiednim polu koloru, inny uczeń wybiera kartę 

i czyta pytania. Za każde poprawnie udzielone pytanie lub wykonane zadanie 

uczniowie otrzymują 5 punktów, jeśli wybiorą czerwoną kartkę - minus 5 

punktów. Następnie kartę kładzie się pod odpowiednim stosem. 

 

Uczniowie grają jedną lub kilka rund, a następnie obliczają punkty. Uczniowie 

z najwyższą liczbą punktów stają się Szeami kuchni na lekcjach gotowania 

w następnym tygodniu i projektują Idealne przepisy i menu z artykułami 

spożywczymi na kartach LivingSTEM, które zebrali. Mogą wymieniać się kartami 

z innymi uczniami i w razie potrzeby dodawać zioła, przyprawy i inne produkty 

spożywcze. Wyznaczają także asystentów do pomocy w gotowaniu. 
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3. Etykiety wartości odżywczych 

Wartości odżywcze 

Gra kładzie nacisk na znaczenie zdrowia i jego związek z jedzeniem, sposobem 

użytkowania ziemi i naszym środowiskiem. 

 

Metody grywalizacji i nauka STEAM 

Gra wykorzystuje oparte na współpracy i rywalizacji podejście do grywalizacji, 

wraz z jasno określonymi wyzwaniami i wykonalnymi zadaniami, aby sprzyjać 

zaangażowaniu wśród uczniów. W przypadku bardziej ambitnych i zdolnych 

uczniów wprowadza się konkretne fuukncje i role w grze. 

  

Praca w zespole między nauczycielami z różnych dyscyplin w celu poszerzenia 

perspektywy na dany temat. 

Planowanie oparte na współpracy między zaangażowanymi pedagogami ma 

kluczowe znaczenie. 

Wrażliwość - należy powstrzymać się od oceny wzajemnego spożycia żywności 

lub wyborów żywieniowych, a każdego ucznia należy szanować ze względu na 

wpływ różnych poziomów / klas społecznych . Niektóre dzieci mogą pochodzić 

z różnych środowisk społecznych lub kulturowych lub mogą mieć problemy 

zdrowotne, kulturowe lub inne. 

Istnieje szereg szerokich i wzajemnie powiązanych tematów / lekcji sprzyjających 

nauce interdyscyplinarne podejście STEAM oraz głębsze zrozumienie 

wniosków wyciągniętych na lekcjach odżywiania / gotowania i innych naukach 

ścisłych. 

 

Tematy lekcji 

Lekcje mogą być prowadzone w jednej sekwencji lub rozłożone na kilka miesięcy. 

Celem jest zawsze zmotywowanie i zaangażowanie uczniów. 

Waże są zintegrowane plany lekcji poniżej lekcje dotyczą odżywiania w kilku 

dyscyplinach STEAM. 
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Tematy podtawowe i uzupełniające  

Tematy Zintegrowany zestaw 

lekcji 1 

Zintegrowany zestaw 

lekcji 2 

Zintegrowany 

zestaw lekcji 3 

Nauka o żywieniu > Składniki odżywcze i 

minerały z roślin i 

innych źródeł 

> Etykiety żywności 

> Dodatki i inne 

produkty w 

przetworzonej lub 

pakowanej żywności 

> Kody żywności 

 

Jedzenie i nastrój: funkcje 

układu pokarmowego dla 

zdrowia i dobrego 

samopoczucia osoby 

 

Nauka - Anatomia  > Układ pokarmowy 

> Jelitowy układ nerwowy i 

ośrodkowy układ nerwowy  

Wpływ fast 

foodów na 

organizm 

 

 

Nauka o 

konsumentach 

 > Konsument a świadomość 

z uczenia się o 

opakowaniach żywności 

> Czytanie etykiet żywności 

> Zrozumienie kodów 

żywności 

 

Matematyka Arytmetyka w 

składnikach 

odżywczych żywności 

stosowanych przy 

etykietowaniu 

żywności (ułamki, 

procenty, przeliczenia 

wag, jednostki wagi 

  

Sztuka  Projekt - opakowania 

żywności, wpływ kolorów na 

oczy / mózg 

Recenzje filmu:  

Wybierz filmy 

związane z 

żywnością, 

zdrowiem, 

użytkowaniem 
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gruntów i 

ekologią (patrz 

strona z 

referencjami) 

 

Permakultura Podręcznik permakultury, rozdział 4: system projektowania ciała 

Podręcznik permakultury, rozdział : kwiat permakultury a 

zrównoważony rozwój żywności, dobrobyt ludzi, zrównoważone 

użytkowanie gruntów i środowisko. 

Działania 

dodatkowe: 

Wychowanie 

fizyczne i dobre 

samopoczucie 

 

 

Wychowanie fizyczne i nauki o żywieniu: Uważność  - Zaproś eksperta, 

który wygłosi wykład na temat znaczenia uważności dla zdrowia. Bycie 

uważnym to także bycie świadomym rodzaju spożywanego jedzenia i jego 

wpływu na środowisko. 

Zorganizuj sympozjum, gdzie permakultura, eksperci ds. zdrowia i 

naukowcy zajmujący się środowiskiem mogą prowadzić wykłady, 

podczas których uczniowie zadają pytania 

Zaproś eksperta na zajęcia: Dietetyk lub przyrodnik 

Kluczowe cele: 

Pod koniec tej serii zajęć i lekcji uczniowie: 

● Będą mieć świadomość własnej zdrowej diety lub nawyków 

żywieniowych. 

● Powinni zdać sobie sprawę z własnej zdolności, w każdym wieku, do 

wywarcia wpływu na swoje zdrowie, społeczeństwo i środowisko poprzez 

własne świadome wybory w swoich domach lub poza nimi. 

● Mają głębsze zrozumienie globalnych i lokalnych problemów związanych 

ze zmianą klimatu, bezpieczeństwem żywnościowym i zdrowiem 

publicznym . 

● Głębiej doceniają naukę, sztukę i matematykę, odkrywając, że naukę 

można zrozumieć, rozumiejąc przyrodę i odwrotnie. 

● Doceniają, że zachowanie ich ciała (ich własnego ekosystemu) jest 

połączone z zachowaniem naturalnych ekosystemów. 

● Poczują się upoważnionymi do bycia uczestnikami zmian w 

rozwiązywaniu bieżących problemów. 

Ogólne cele uczenia się mające na celu poprawę umiejętności 

o samoświadomość i świadomość własnego potencjału  
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o rozpoznanie innych i ich potrzeb  

o zaangażowanie i solidarność w pracy, duch zespołowy  

o chęć komunikowania się  

o chęć uczenia się  

o rozwój zdolności krytycznych  

o umiejętność rozwiązywania wszelkiego rodzaju problemów.  
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Opcja gry 1: „Kim jestem?” Gra w zgadywanie (grupa wiekowa 

10-11 lat) 

  

Cele gry  

● Pogłębienie wiedzy uczniów na temat roślin i docenienie ich wartości 

odżywczych . 

● Poznanie i zrozumienie składników odżywczych i minerałów 

pochodzących z naturalnej żywności, a także leczniczych właściwości 

roślin. 

● Zapoznanie się z talią kart LivingSTEM, które przydadzą się podczas nauki 

permakultury, a także innych nauk.  

 

1.2. Materiały: talia kart LivingSTEM 

1.3. Ogólne instrukcje 

Nauczyciel ma możliwość wykorzystania wszystkich kart LivingSTEM lub tylko 

kart roślinnych. Podstawową ideą gry jest wykorzystanie zawartości kart do opisu 

rośliny na karcie. Gra toczy się w grupach. Każda grupa będzie na przemian 

odgrywać rolę „zespołu zgadującego” (GT) lub „zespołu rozdającego” (DT). Zespół 

rozdający udzieli wskazówek zespołowi zgadującemu, podczas gdy ten drugi 

zgaduje. W każdej rundzie każda drużyna ma szansę na zaliczenie wyników. 

Wyzwaniem jest jak najszybciej odgadnąć jak największą liczbę roślin w każdej 

turze. 

Strategia: każda grupa ma za zadanie strategicznie rozdysponować zawartość 

swoich kart, dając wskazówki drugiej drużynie. 

  

1.4. Jak grać w tę grę 

1. Gdy grupy będą już na miejscu, zdecydują, kto będzie grał jako pierwszy. 

Kiedy to zostanie rozstrzygnięte, rozdający zespół (DT) wybierze kartę 

i przekaże wskazówki zespołowi zgadującemu (GT), aby ten ostatni odgadł 

i miał szansę zdobyć punkty. 
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2. ID odczytuje co najmniej 2 elementy informacyjne z karty. Do każdego 

z 2 elementów informacji pochodzących z karty muszą dodać opis fizyczny: 

kształt, kolor, smak, rozmiar, itp. 

3. DT musi dać łącznie 3 zestawy wskazówek, ale jeden zestaw na raz.  

4. Zespół będzie grał na zmianę w DT i GT. Klasa może zdecydować, ile tur 

rozegra, dopóki nie wyłoni zwycięskiej drużyny. 

5. Dwa zestawy drużyn mogą również grać jednocześnie, a zwycięzcy każdej 

rundy będą rywalizować ze sobą. 

PRZYKŁAD: 

Jeśli artykuł spożywczy na karcie to Kiwi: 

Czytelnik może udzielić następujących wskazówek:  

Wskazówka 1: Jestem brązowy na zewnątrz i zielony lub żółty w środku, a moje 

łacińskie imię to Actinidia deliciosa. Niewiele osób wie, że moje korzenie i łodygi 

są jadalne, tak jak moje owoce. 

Jeśli GT zgadnie na podstawie jednej wskazówki, otrzyma 3 punkty. Jeśli nie, mogą 

poprosić o drugą wskazówkę. 

Kontynuując przykład Kiwi, wskazówką 2 może być: Jestem słodko-kwaśny, pełen 

witaminy C i błonnika pokarmowego. Mogę utrzymać twoje serce w zdrowiu. 

Jeśli GT zgadnie na podstawie 2 wskazówek, otrzyma 2 punkty. Jeśli nie, mogą 

poprosić o trzecią i ostatnią wskazówkę. 

Przykład wskazówki 3: Mam owalny kształt. Moje korzenie i łodygi mogą być 

używane jako środki uspokajające i pomagają oczyścić drogi moczowe. 

Jeśli GT zgadnie na podstawie 3 wskazówek, otrzyma 1 punkt. Jeśli nie odgadną 

ostatniej wskazówki, DT otrzymuje 3 punkty. 

Nagroda:  

Każdy członek zwycięskiej grupy otrzyma punkty „Czarodzieja”, które są równe 

całkowitej liczbie punktów zdobytych przez grupę podzielonej przez liczbę 

członków grupy, tak aby każdy otrzymał własne punkty. Punkty te będą miały jakiś 

cel w zakończeniu Gry Idealne Menu. 

 

1.5. STEAM i inne nabyte umiejętności 

S-biologia i chemia, sztuka komunikacji 
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Inne umiejętności: umiejętności kreatywnego myślenia, umiejętności 

interpersonalne poprzez pracę zespołową i sportową rywalizację 

 

Opcja gry 2: Numer etykiety żywności ”Ggame” (grupa wiekowa 

10-11 lat) 

 

2.1. Cele gry 

● Zrozumienie przez uczniów etykiet i przećwiczyć ich czytanie 

i interpretowanie. 

● Wzmocnienie wiedzy na temat minerałów i składników odżywczych 

w żywności oraz ich wykorzystania dla organizmu i znaczenia dla zdrowia. 

2.2. Materiały: zebrane etykiety / opakowania żywności. 

2.3. Ogólne instrukcje 

● Uczniowie potrafią już czytać etykiety żywności.  

● Na mniej więcej miesiąc przed lekcją nauczyciel prosi uczniów o zbieranie 

opakowań żywności z etykietami spożywanymi w ich domach. Każdy uczeń 

powinien zebrać co najmniej 5 etykiet z nienaruszonymi etykietami. 

Nauczyciel musi dostosować instrukcję w przypadku, gdy uczeń pochodzi 

z rodziny, spożywając tylko naturalną żywność z domowej uprawy bez 

opakowania. Następnie uczniowie mogą zbierać etykiety od sąsiadów lub 

znajomych. Ci uczniowie mogą podzielić się najlepszymi praktykami 

dotyczącymi nieopakowanej naturalnej żywności. 
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Przykład etykiety żywności (w języku angielskim): 

 

 

Użyjemy etykiet zebranych przez uczniów. Gra składa się z kilku rund. Każdy 

zespół ma za zadanie strategicznie wybierać swoje etykiety, szacując i decydując, 

której etykiety użyć w każdej rozegranej rundzie. Wymaga to znajomości odczytów 

i obliczeń na etykietach żywności. Drużyna, która w ostatniej rundzie wypadła 

najlepiej, zostanie ogłoszona „Ekspertami ds. Etykiet Żywnościowych” roku. 

2.4. Zasady gry 

1. W zależności od wielkości klasy uczniowie będą się łączyć w zespoły 

składające się z 4, 5 lub 6 osób. Liczba drużyn musi być równa, ponieważ 

2 drużyny na raz będą rywalizować. 

2. Każdy zespół zbierze swoje etykiety i dokładnie je przestudiuje. Mogą 

sortować swoje etykiety według najniższej do najwyższej kalorii na 100g 

lub według najwyższej wartości odżywczej. 

3. Gra będzie składać się z 2 lub więcej rund w zależności od liczby drużyn. 

4. Rundy będą rozgrywane w następujący sposób: Jeśli jest 6 drużyn, będą 

3 zestawy drużyn rywalizujących ze sobą. Przykład: Runda 1: Drużyna 
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1 kontra Drużyna 2, Drużyna 3 kontra Drużyna 4, Drużyna 5 kontra 

Drużyna 6. 

5. Zwycięzcy pierwszej rundy zmierzą się w rundzie 2. W drugiej rundzie 

3 drużyny zmierzą się ze sobą. W przypadku większej liczby drużyn druga 

runda może być rundą eliminacyjną, a trzecia rundą finałową. 

Poniżej znajdują się przykłady kwalifikacji w każdej rundzie. Kwalifikatory będą 

zależeć od tego, jak zaawansowana jest klasa pod względem zrozumienia 

składników odżywczych. 

 

 

 

 

 

Łatwe kwalifikacje:  

Nauczyciel wezwie: 

Etykieta żywności z najwyższą zawartością węglowodanów na porcję 

Etykieta żywności zawierająca najmniej sodu na porcję 

Etykieta żywności z najniższą kalorycznością na porcję 

Etykieta żywności, która spełnia najwyższe zapotrzebowanie na białko 

Etykieta żywności, która spełnia najwyższy poziom błonnika pokarmowego 

Kwalifikatory do poziomów trudnych:  

Nauczyciel wezwie: 

ZWYCIĘZCA 

PIERWSZA RUNDA 
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Najlepsza dostępna opcja, gdy masz słabe kości (będzie to etykieta z wysoką 

zawartością wapnia). 

Najlepsza dostępna opcja, gdy chcesz mieć wystarczającą ilość energii bez 

konieczności przybierania na wadze (na etykiecie będzie kombinacja 

wysokowęglowodanowa i niskokaloryczna). 

Najzdrowsza dostępna opcja - otwarta runda dyskusji, zespoły będą musiały 

debatować, aby bronić swojej etykiety. 

WAŻNE: Nauczyciel zawsze powinien przypominać dzieciom, że świadome 

odżywianie, zróżnicowana i zbilansowana dieta jest zawsze ważniejsza niż liczenie 

kalorii. 

Nagroda  

Każdy członek zwycięskiej grupy otrzyma „Punkty Czarodzieja”, które 

odpowiadają punktom grupy podzielonym przez liczbę członków grupy.  

Punkty te będą miały jakiś cel w zakończeniu Gry Idealne Menu. 

 

STEAM i inne nabyte umiejętności 

Nauki o żywieniu, nauki ogólne, nauki konsumenckie; M- obliczenia i rozumienie 

liczb. Inne umiejętności: umiejętności analityczne, kreatywne myślenie, myślenie 

strategiczne, praca zespołowa, osobiste umiejętności zaradności 

UWAGA: Powyższe gry mogą być wykorzystane jako ćwiczenia wstępne do 

IDEALNEJ GRY MENU i ZDROWEGO TALERZA. 

Opcja gry 3: Detektyw żywieniowy (grupy wiekowe 13-14 lat) 

  

3.1. Cele gry 
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● Powiązanie lekcji z przedmiotów ścisłych i matematycznych z życiem 

codziennym poprzez głębsze zrozumienie zasad jedzenia i organizmu 

ludzkiego. 

● Angażowanie uczniów w działania, które są istotne dla ich życia w celu 

wzmocnienia wiedzy . 

● Możliwość zademonstrowania przez uczniów swoich zdolności do 

samoanalizy i skalowania problemów społecznych (na etykietach żywności, 

zdrowym odżywianiu itp.). 

● Zachęcanie do niezależnego myślenia . 

● Umożliwienie uczniom zaprojektowania własnego zdrowego życia 

i dobrych wyborów, które będą miały wpływ na środowisko 

i społeczeństwo. 

3.2. Materiały: zebrane etykiety / opakowania żywności 

3.3. Ogólne instrukcje 

Na tym etapie uczniowie już wiedzą, jak czytać etykiety żywności. 

Uczniowie będą odgrywać rolę bystrych „detektywów”, poszczególne fazy tego 

ćwiczenia będą nazywane „śledztwami”. W każdym śledztwie będzie sprawa do 

zbadania lub rozwiązania. 

3.4. Wytyczne dotyczące gry 

● Z wyjątkiem przypadku dochodzeniowego 1, który jest zaprojektowany 

jako aktywność indywidualna, pozostałe mecze będą rozgrywane 

w zespołach co najmniej 4-osobowych. Każda grupa wybierze jedną 

sprawę do zbadania. Możliwe, że jeden przypadek jest badany przez 

3 zespoły.  

● Zachęcenie uczniów, aby podzielili zadania i obowiązki zgodnie 

z umiejętnościami i talentami każdego członka zespołu, aby zaoferować 

każdemu uczniowi możliwość wydobycia z nich tego, co najlepsze. 

● Zaplanować wystarczająco dużo czasu na grę. 

● Śledź postępy uczniów podczas gry. 
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”Food Detective Game” / Dochodzenie 1: Czy jestem podejrzany? 

Dochodzenie:  Podejrzewa się, że mamy wpływ na stan swojego organizmu 

i nastroje.  

Przypadek dochodzeniowy 1: Obserwuj uważnie, zbieraj fakty i dowodyna temat 

wlasnych nawyków żywieniowych, obserwuj jedzenie, które spożywasz i jego 

wpływ na nastrój, aby dowiedzieć się. 

Zadania dochodzeniowe (Instrukcje dla studentów): 

1. Przygotuj 7-dniowy dziennik żywieniowy. Przez tydzień notuj wszystko, co 

włożysz do ust - jedzenie i napoje, w tym wodę, którą spożywasz. 

2. Zorganizuj swój własny dziennik, aby mieć pewność, że zapisujesz ilość 

spożywanego produktu w gramach (ciała stałe) i litrach (płyn). Możesz 

pobrać z Internetu szablon dzienniczka lub stworzyć własny. 

3. Pod koniec 7 dni, korzystaj z poniższej strony internetowej: 

https://www.nutritionvalue.org/nutritioncalculator.php) lub innych stron, 

aby określić dzienne spożycie składników odżywczych, minerałów i kalorii. 

4. Obserwuj i rejestruj swój nastrój i poziom energii. Na osobnych stronach 

zaprojektuj swój własny dziennik nastroju i poziomu energii. Powinien 

zawierać datę i dzień oraz trzy kluczowe dla Ciebie pory dnia. Na przykład: 

10:00, 13:00, 17:00. Ustaw swój własny czas. 

5. Konsekwentnie przez 7 dni rejestruj w dzienniczku jak się czujesz. 

6. Co dwa dni klasa może porównywać swoje dzienniczki żywieniowe. 

7. Aby zakończyć ćwiczenie, przygotuj dwustronicowy raport. (Uwaga: 

wychowawca określi odpowiedni termin na raport w zależności od 

ogólnego obciążenia pracą uczniów.) 

8. Uczniowie mogą pomóc sobie wzajemnie porównać notatki i dojść do 

werdyktu swojego śledztwa, niezależnie od tego, czy ”są winni czy nie”.  

9. Wyznacznik wyniku sukcesu: czy uczeń odkrył, że jadł dobrze, czy nie 

w ciągu badanego tygodnia oraz czy przyjmowane przez niego stałe 

i płynne pokarmy oraz woda wpływały na jego nastrój lub poziom energii. 

To nie werdykt dochodzenia zadecyduje, czy im się powiodło, ale w jaki 
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sposób doszli do wyniku. Następnie kwalifikują się na stanowisko 

Detektywa II w kolejnych dochodzeniach. 

3.5. Wiedza zdobyta 

Uczniowie 

● Zwiększą świadomość wpływu jedzenia na nastrój i lepiej zrozumieją 

potwierdzające to badania naukowe. 

● Posiadają głęboką wiedzę na temat związku między lekcją 

permakultury: „ciało jest doskonałym przykładem zrównoważonego 

ekosystemu”, w którym funkcje każdej części współpracują ze sobą.  

● Docenią poprzez lekcje anatomii, jak ciało jest doskonale 

skonstruowaną maszyną, a jedzenie jest jednym z jego głównych paliw, 

odnosząc to do znaczenia bycia uważnym na to, co wkładamy do ust. 

3.6. STEAM i inne zdobyte umiejętności 

Umiejętności obserwacyjne, organizacyjne i prezentacyjne 

 

”Food Detective Game” / Dochodzenie 2: Sprawa 

wprowadzających w błąd etykiet żywności w lokalnych 

supermarketach 

 

Uwaga dla edukatorów: ćwiczenie będzie wymagało wizyt terenowych 

w supermarketach, a także rzeczywistych lub wirtualnych wywiadów. 

 

Informacje o sprawie: Obywatel Y (nazwisko nauczyciela jako zgłaszającego 

obywatela) podejrzewa, że niektóre etykiety żywności zawierają mylące 

informacje dla konsumentów. Twierdzi, że niektóre etykiety żywności i napojów 

nie odzwierciedlają dokładnie jakości produktów. Obywatel Y dalej informuje, że 

podejrzane etykiety często znajdują się w supermarketach. 

  

Wyzwanie / sprawa: Detektywi muszą ustalić ważność zeznania obywatela Y.  

Proponowany format raportu z dochodzenia: 
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Uczniowie mogą wymyślić własny format. Mogą również korzystać z różnych 

szablonów raportów dostępnych w Internecie. 

Zarys raportu z dochodzenia 

● Informacje o sprawie 

● Plan dochodzenia  

● Notatki dotyczące przypadku 

● Podsumowanie wywiadów informacyjnych 

● Raporty z wywiadów (opcjonalnie) 

● Lista eksponatów 

● Zalecenia 

Plan dochodzenia - jak uczniowie zamierzają przeprowadzić dochodzenie: 

sprawdzanie etykiet żywności zebranych w klasie, przesłuchanie obywatela, który 

sporządził zgłoszenie w celu uzyskania dalszych wskazówek, sprawdzenie etykiet 

w supermarketach, przesłuchanie starszych członków ich gospodarstwa 

domowego lub sąsiedztwa w celu uzyskania wskazówek, przeszukiwanie 

internetu lub wywiad z przedstawicielem lokalnego wydziału zdrowia. Zgłaszający 

obywatel Y (nauczyciel) pomoże uczniom znaleźć wskazówki dotyczące sprawy. 

 

Notatki śledcze są przygotowane do przywoływania miejsc, wydarzeń, 

incydentów lub innych ważnych faktów. Są składane wraz z kopią raportu. Poniżej 

przedstawiono podstawowe zasady sporządzania notatek:  

1. Notatki należy drukować lub sporządzać czytelnym pismem ręcznym. 

2. Notatki powinny być adekwatne do sprawy. 

 

Podsumowanie wywiadów informacyjnych: podczas wywiadów upewnij się, że 

twoje pytania są dobrze sformułowane, aby uzyskać odpowiednie odpowiedzi. 

Zawsze dowiedz się, kto-co-gdzie-jak i dlaczego na etykietach, aby zidentyfikować 

wprowadzające w błąd etykiety żywności, jeśli takie istnieją. Kim są świadkowie, 

ofiary i podejrzani? 

Raporty z wywiadów (opcjonalnie): A. podsumowanie lub kluczowe punkty 

wywiadów. 
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Lista eksponatów: listy dowodów potwierdzających lub odrzucających 

roszczenie 

Zalecenia: Po zakończeniu dochodzenia prześlij zalecenia. 

  

STEAM i inne nabyte umiejętności: 

Nauka - nauki konsumenckie, żywienie, kryminalistyka 

Matematyka - obliczenia potrzebne do czytania i rozumienia etykiet żywności 

Technologia - zastosowania technologii fotograficznej, komputerowej 

i internetowej 

Inne umiejętności: 

o Planowanie i umiejętności śledcze. 

o Umiejętności komunikowania się i przeprowadzania wywiadów. 

o Krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów.  

o Umiejętności badawcze.  

o Pisanie. 

o Praca zespołowa i umiejętności pracy w grupie. 

”Food Detective” / Dochodzenie 3: Zdrowa żywność vs. fast foody 

w lokalnych supermarketach 

Uwagi dla nauczyciela:  

● Ta aktywność może być powiązana z grą niezdrowa kontra zdrowa 

żywność w wyzwaniach LivingSTEM. 

● Wizyty terenowe w supermarketach, rzeczywiste lub wirtualne 

wywiady to czynności prowadzone podczas tej gry. 

● Uwaga: aby utrzymać szeroki zakres zadań w możliwym do zarządzania 

zakresie, zespoły mają swobodę wyboru grupy żywności do zbadania 

(świeża żywność, gotowa żywność, napoje, itp.) 

Informacje o sprawie: obywatele społeczności X żądają raportu na temat: 

● Jaki jest procent ekologicznej żywności w okolicznych supermarketach? 

● Jaki jest stosunek asortymentu w sklepie z żywnością między zdrową 

żywnością a niezdrową żywnością? 

● Ile żywności marnuje się w supermarketach? Co się z tym robi? 
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● Ile jedzenia pochodzi ze źródeł lokalnych i z zagranicy? 

Detektywi ds. Żywności z klasy mają za zadanie zająć się sprawą, aby 

uratować lokalną społeczność.  

  

Sprawa / wyzwanie: przygotuj wiarygodny raport dla obywateli. Wszelkie 

wnioski zostaną zgłoszone klasie, szkole i ewentualnie władzom ds. Zdrowia 

(zobacz ćwiczenie w grze niezdrowa kontra zdrowa żywność). 

 

STEAM i inne nabyte umiejętności: 

Nauka - nauki konsumenckie, odżywianie, ekologia 

Matematyka - obliczenia wyników 

Sztuka - umiejętności kreatywnego pisania 

Technologia - zastosowania technologii fotograficznej, komputerowej 

i internetowej 

Inne umiejętności: 

● Umiejętności planowania i organizacji. 

● Umiejętności komunikacji i rozmowy kwalifikacyjnej. 

● Krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów.  

● Umiejętności badawcze.  

● Praca zespołowa i umiejętności pracy w grupie. 
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Bibliografia 

Academicworkd.cuny.edu 

https://www.nutritionvalue.org/nutritioncalculator.php 

https://www.demain-lefilm.com 

Netflix: film pod tytułem Pocałuj ziemię 

Filmy o zrównoważonym rozwoju i zdrowej żywności: 

• 2040 (2019) 

• Jutro (Demain) 

• Powrót do Edenu (2011) 

• Living the Change: Inspirujące historie dla zrównoważonej przyszłości 

(2018) 

Słowa kluczowe: 

Jelito + mózg  

jelita i mózg 

Jedzenie i nastrój 

Śmieciowe jedzenie + ciało lub niezdrowe jedzenie + zdrowie 

TEDTalk + jedzenie, użytkowanie ziemi i środowisko 

TEDTalk + nasza planeta i to, co jemy 

Marnowanie żywności 

Rolnictwo i zmiany klimatyczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://academicworkd.cuny.edu/
https://www.nutritionvalue.org/nutritioncalculator.php
https://www.demain-lefilm.com/
https://www.imdb.com/title/tt7150512/?ref_=kw_li_tt
https://www.imdb.com/title/tt2051824/?ref_=kw_li_tt
https://www.imdb.com/title/tt8115474/?ref_=kw_li_tt
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4. Przykłady i instrukcje do przepisów 

Instrukcje dla nauczycieli  

Metody grywalizacji i nauka STEAM 

Poniższe zasoby wspierają innowacyjne metody, gry i zabawy dla nauczycieli do 

wykorzystania z uczniami, które odkryją STE(A)M. Zapewniają materiały do 

wykorzystania dla uczniów w wieku 10-14 lat, którzy poznają zasady zdrowego 

odżywiania w oparciu o projektowanie i przygotowywanie przepisów. 

Zasoby zawierają sugestie, jak wdrożyć je w klasie, w której nie ma miejsca na 

prawdziwe gotowanie, lub w kuchni szkolnej z możliwością gotowania. Działania 

odwołują się do permakultury i oferują nieformalne podejście do nauczania 

edukacji STEM. Koncentrują się na grach i zabawach, z przykładami zastosowań 

codziennego życia. Materiał zawiera praktyczne instrukcje pedagogiczne krok po 

kroku dotyczące stosowania różnych aspektów STEM w procesie uczenia się 

opartego na projektach. 

 

Cele 

Uczniowie nauczą się jak: 

● łączyć żywność zgodnie z jej wartością odżywczą  

● zaplanować danie i przygotować potrawy 

● zidentyfikować różne diety i wybrać nawyki żywieniowe 

● przygotować budżet na posiłek 

● zastosować STE(A)M w kuchni 

● stosować umiejętności miękkie, takie jak debata, burza mózgów, wspólna 

dyskusja i grupowe podejmowanie decyzji 

●  

Pomysły na grywalizację 

Przed tymi zajęciami uczniowie powinni nauczyć się podstaw dotyczących 

odżywiania oraz tego, jak skomponować zdrowy talerz lub menu. Dobrym 

tematem do rozpoczęcia lekcji o jedzeniu jest piramida żywieniowa i / lub talerz 

z Harvardu czyli talerz zdrowego jedzenia. 

 

Przystosowany do szybkich sesji w klasie: 
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1. Quiz online: co już wiesz? 

2. Konkurs Master Chef nowych przepisów. 

3. Łatwe i zdrowe gotowanie. 

4. Zaprojektuj specjalny przepis. 

5. Kreatywne gotowanie na uroczystości. 

6. Konkurs na najzdrowszy przepis. 

 

Miejsce do gotowania w kuchni: 

7. Gotuj swoje ulubione i zdrowe „fast foody”. 

 

Długoterminowe zaangażowanie (systematyczne i cykliczne zajęcia 

klasowe): 

8. Stworzyć książkę kucharską z kolekcją przepisów. 

9. Utwórz roczny kalendarz z miesięcznymi (lub tygodniowymi) przepisami . 

10. Przygotować przepisy ze składników z #livingSTEM Idealnej kuchennje gry 

ogrodowej. 

 

Gry 

Quiz online - co wiesz? 

Cele 

● Odkryj informacje i koncepcje 

● Podnieś świadomość na temat różnych koncepcji 

● Stwórz zdrową konkurencję  

● Stwórz dynamikę grupy 

● Stymuluj dialog  

Materiał: Jeśli chcesz grać online, uczestnicy potrzebują urządzenia (smartfona, 

tabletu lub komputera) lub możesz grać na kartkach papieru 
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Instrukcje (proces krok po kroku) 

Ten quiz grupowy może być użyty na początku i na końcu nauki nowych pojęć, 

ponieważ pomaga w pozytywny sposób podkreślić to, co uczniowie już wiedzą lub 

co zapamiętali. 

W tę grę najlepiej grać w dużej grupie, aby uczestnicy mogli wchodzić ze sobą 

w interakcje i komentować pytania. Tworzy to dynamiczną i pozytywną energię 

w grupie, która w subtelny i naturalny sposób wspomaga budowanie zespołu. 

Czas trwania: 20 minut (5 minut na odprawę i przygotowanie, 15 minut na 

zajęcia). 

Przygotuj pytania, które chcesz zadać uczniom, skorzystaj z kluczowych pojęć 

z przewodnika / wprowadzenia do gry #livingSTEM Menu lub z zasobów 

#livingSTEM / świadectw wideo. Jeśli chcesz grać online, uzyskaj dostęp do 

aplikacji Kahoot (lub dowolnej innej aplikacji do quizów, którą lubisz) 

https://kahoot.com/i utwórz quiz. Po jego utworzeniu, sieć zapewni Ci 7-cyfrowy 

kod PIN, którego gracze będą potrzebować. 

Gracze / uczniowie: Użyj otwartej przeglądarki urządzenia (smartfona, tabletu 

lub komputera) i wejdź na: www.kahoot.it. Wprowadź 7-cyfrowy długi kod PIN 

dostarczony przez instruktora. 

Gra rozpocznie się, gdy zostaną postawione pytania. Gracze mają około 20 sekund 

na udzielenie odpowiedzi na każde pytanie za pośrednictwem swojego urządzenia. 

Zostaną wyświetlone na ekranie nauczyciela (więc upewnij się, że są widoczne dla 

wszystkich lub podłączone do projektora), użyj smartfona, aby odpowiedzieć na 

pytania. Po każdym pytaniu wyłaniany jest „zwycięzca” (najszybsza poprawna 

odpowiedź). Pod koniec gry zwycięzcy zostaną wyświetleni na głównym ekranie 

(najszybsze i najbardziej poprawne odpowiedzi). 

Demo wideo Kahoot:  https://youtu.be/z8YWsjur-Vc?t=11 

 i https://www.youtube.com/watch?v=KQRpKhZkVt0 

 

 

https://kahoot.com/
https://youtu.be/z8YWsjur-Vc?t=11
https://www.youtube.com/watch?v=KQRpKhZkVt0
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Konkurs Master Chef nowych przepisów kulinarnych 

Twórz przepisy ze składnikami z talii kart #livingSTEM (można ją połączyć z grą 

„Zdrowe i pyszne menu”) 

Cel: poznaj zasady odżywiania, zastosuj fizykę i matematykę. 

Materiał: #livingSTEM Talia kart 

  

Instrukcje 

Podziel klasę na grupy po 4-5 uczniów. 

Każda grupa może wybrać 8 kart. 

Przydziel każdej grupie zadanie stworzenia jednego przepisu na pełne menu 

(przystawka, danie główne, deser). Uczniowie będą musieli pomyśleć o swoim 

przepisie i być może będą musieli zamienić karty, aby móc tworzyć swoje dania 

(np. zamienić mięso na jajka, aby ugotować deser). Najlepiej użyć wszystkich 

składników. 

Przeznacz 5 minut na przemyślenie pomysłu na przepis, 5 minut na wymianę kart, 

5 minut na zaprojektowanie dania, 10 minut na spisanie przepisu (patrz szablon). 

Każda grupa przedstawia swoją kartę dań i przepisów. Omów, jak trudne lub łatwe 

było zaprojektowanie dania, czy łatwo było użyć wszystkich składników, czy też 

ich brakowało. 

Poproś uczniów o to, aby  

● przeanalizowali wartość odżywczą każdego dania / menu.  

● obliczyli koszt każdego przepisu / menu. 
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● Podali miary składników przepisu na 2 osoby. 

● zamienili ilości adekwatne dla dla 6 osób (lub inną większą liczbę). 

● określili składniki w różnych wymiarach (waga, objętość, itp.). 

 

 

Łatwe i zdrowe gotowanie  

Gotowanie (w klasie) z prawdziwymi składnikami, ale bez kuchni (sałatki, soki, 

każde dziecko przynosi jakiś składnik). 

Cel: nauka pracy w grupie, kreatywności i tworzenia nowych przepisów. 

Materiał: każdy uczeń przynosi jeden składnik; opcjonalnie: nauczyciel przynosi 

przybory kuchenne i do serwowania (miski, talerze, łyżki, sztućce). 

To ćwiczenie można dostosować do faktycznego gotowania lub po prostu 

gotowania na papierze, zapisując i rysując możliwe przepisy na szablonie przepisu.  

Poproś uczniów o to, aby: 

● przynieśli jeden składnik z domu, coś, co można zjeść na surowo., lub 

możesz określić, że składniki mają być już pokrojone, ugotowane itp., 

w zależności od grupy wiekowej i wyposażenia klasy. 

● połóżyli wszystkie składniki na jednym stole. Omów szczegóły składnika. 

Zapytaj, dlaczego go przynieśli, czy im się podoba, jak często go jedzą, itp. 

Podziel klasę na grupy po 4-5 uczniów. Poproś każdą grupę o zaprojektowanie 

dwóch dań ze składnikami (najpierw na papierze), przeznacz na to zadanie 10 

minut. Każda grupa przedstawia swoje przepisy. Pamiętaj, aby powiedzieć 

uczniom, aby zaprojektowali możliwe do zrealizowania przepisy, biorąc pod 

uwagę narzędzia dostępne w klasie. Wybiorą 2-3 przepisy i wykonaj je. Uczniowie 

podzielą się posiłkami w przerwie lub lunchu. 

 

Zaprojektuj specjalny przepis 

Cel: pogłębienie wiedzy o zdrowym odżywianiu. 

Materiał: #livingSTEM szablon kanwy z przepisem, dostęp do internetu w celu 

wyszukania informacji (lub wydrukowane informacje na temat różnych diet 

i istniejących przepisów). 
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Instrukcja 

Poproś uczniów, aby w 3-4-osobowych grupach opracowali specjalny, zdrowy 

przepis. Przepisy powinny być tematyczne, powiązane z różnymi tematami 

dietetycznymi, które zostały wcześniej omówione: 

Przepis powinien zawierać białko zwierzęce, wegetariańskie, wegańskie, surowe, 

odpowiednie dla diabetyków, odpowiednie dla osób z nietolerancją pokarmową 

(gluten, laktoza, orzechy itp.) 

 

Każda grupa zbada online podany temat / temat oraz istniejące przepisy, które 

może znaleźć. Zaprojektują własny, specjalny przepis, wypełniając szablon kanwy, 

wyjaśniając kroki, wymieniając składniki i rysując obraz potrawy. 

 

Każda grupa przedstawia swój przepis, wyjaśnia temat / temat, który otrzymała, 

i wyjaśnia, dlaczego uważa swój przepis za wyjątkowy.  

 

Kreatywne gotowanie na uroczystości 

Cel: stymulowanie kreatywności i ekspresji artystycznej, jednocześnie ucząc się 

o różnych potrawach i kulturach. 

Materiały: szablon kanwy z przepisem #livingSTEM, dostęp do internetu w celu 

wyszukiwania informacji (lub niektórych informacji drukowanych), czasopism lub 

drukowanych obrazów na wybrany temat i obrazki z żywnością w celu tworzenia 

kolaży. 

Instrukcja 

Omów w klasie uroczystości i święta sezonowe, kulturalne lub religijne oraz 

związane z nimi potrawy: Boże Narodzenie, Ramadan, Diwali, Dziękczynienie, 

Święty Juan, itp.  

Nauczyciele mogą chcieć wybrać tylko jeden prezpis, na przykład ten powiązany 

z konkretnym sezonem. Podziel uczniów na 3-4 osobowe grupy i poproś każdą 

z nich o zbadanie, jak przyrządzać posiłki związane ze świętem. Poproś każdą 

grupę, aby wybrała jedno danie i ukończyła jeden szablon przepisów. Szablon 

powinien wskazywać ilość składników potrzebnych do ugotowania dla całej klasy 

(wymaga to trochę matematyki). Następnie każda grupa będzie wycinać obrazy 
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swojego przepisu, a cała klasa stworzy kolaż ze wszystkimi potrawami. 

W zależności od klasy i czasu, każda grupa może zostać poproszona o narysowanie 

dania. 

 

Konkurencja najmniej lub najbardziej zrównoważonej receptury 

Cele:  

• dowiedzieć się o śladzie węglowym i wpływie żywności na środowisko 

• nauczyć się sprawdzać, skąd pochodzi jedzenie 

• dowiedz się o żywności sezonowej (może być powiązana z tym, co uprawiać 

w szkolnym ogrodzie / doniczkach w klasie) 

Materiały: szablon kanwy z przepisem #livingSTEM, dostęp do internetu w celu 

uzyskania informacji lub informacji drukowanych, wizyta w supermarkecie lub 

poproszenie uczniów o wyszukanie informacji z domu i przyniesienie informacji 

do klasy. 

Instrukcja 

To konkurs dla uczniów, aby stworzyć najmniej zrównoważoną recepturę i / lub 

najbardziej zrównoważoną. Ma to na celu uświadomienie sobie, jaki wpływ na 

zdrowie i nasz organizm ma produkcja żywności i jaką siłę mamy jako konsumenci. 

Przed sesją uczniowie powinni dowiedzieć się o śladzie węglowym i wpływie na 

środowisko różnych rodzajów produkcji żywności i różnych źródeł, np. transport 

żywości z lokalnej farmy lub z drueggo końca świata. 

Ćwiczenie można zrealizować w całości w klasie lub poprosić uczniów, aby 

uczniowie przeprowadzili badania w domu i przynieśli przepis do szkoły. 

Receptury można badać i projektować w małych grupach lub indywidualnie. 

 

Aby rozpocząć konkurs, powiedz uczniom o liczbie składników (5-10), które będą 

musieli uwzględnić w przepisie. Możesz skorzystać z „talii kart #livingSTEM”. 

 

Wszyscy uczniowie będą musieli użyć tej samej ilości składników. Poproś uczniów, 

aby zbadali, skąd pochodzi żywność i obliczyli ślad węglowy. Poproś ich, aby 

zaprojektowali najbardziej niezrównoważone i najbardziej zrównoważone menu. 
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Czynniki, które należy uwzględnić, to transport żywności, rodzaj produkcji 

(ekologiczna itp.). Ćwiczenie może obejmować porównanie tych samych 

składników od lokalnych rolników ekologicznych i produktów z supermarketów 

z innych krajów (np. w Hiszpanii krajowe awokado i z Ameryki Łacińskiej). 

Czynność można również dostosować tak, aby stworzyć najzdrowszy, najtańszy 

lub najbardziej kreatywny przepis. 

 

Gotuj swoje ulubione fast foody 

Cel: poznaj odżywianie, rozróżnij zdrową i niezdrową żywność, dowiedz się 

o żywności przetworzonej, naucz się czytać etykiety supermarketów, naucz się 

obchodzić ze składnikami i gotować. 

 

Materiał: kuchnia, naczynia kuchenne, składniki do gotowania, dostęp do 

internetu. 

 

Instrukcja 

Przed zajęciami omów z uczniami gotowanie w domu, żywność przetworzoną, 

zdrową i niezdrową. Dowiedz się, jakie jest ich ulubione „niezdrowe jedzenie” 

i zdecyduj, które z nich ugotujesz. Niektóre z nich mogą być bardzo popularne: 

przystawki, hamburgery, skrzydełka z kurczaka, makaron z sosem pomidorowym, 

frytki lub pizza. 

W zależności od grupy wiekowej i dostępnego czasu należy wybrać przepis, który 

może być przygotowany przez wszystkich na sali. Zostaw wystarczająco dużo 

czasu na zjedzenie ugotowanego jedzenia na koniec lekcji i omów z uczniami 

wyniki. Czy uważają, że domowe potrawy są równie dobre jak przetworzone? Jak 

łatwe lub trudne było gotowanie? Czy uczniowie ugotują danie ponownie?  

Po lub przed zajęciami z gotowania, w zależności od grupy wiekowej, przeanalizuj 

w klasie wartość odżywczą przepisu. Porównaj żywność przetworzoną i żywność 

gotowaną w domu. Np. porównaj wartości odżywcze pizzy z supermarketu (znajdź 

szczegóły w sklepie internetowym lokalnego supermarketu) i porównaj wartość 

świeżych składników (kalorie, tłuszcz, witaminy, itp.). 
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Stwórz książkę kucharską  

Cel: nauka zdrowego odżywiania i bycia kreatywnym.  

Materiał: przepisy z poprzednich działań, materiały rzemieślnicze i folder do 

zaprojektowania kopii papierowej lub aplikacja online do zaprojektowania wersji 

cyfrowej (istnieje wiele aplikacji i stron internetowych z darmowymi lub 

niskobudżetowymi narzędziami, zobacz nasze sugestie dotyczące dodatkowych 

zasobów). 

 

Instrukcja 

Zbierz różne przepisy i menu stworzone podczas różnych zajęć w klasowej książce 

kucharskiej. Może to być działanie długoterminowe, z różnymi typami przepisów 

tworzonych na różnych etapach roku szkolnego (np. przepisy na różne 

uroczystości, przepisy na różne pory roku itp.). Idealnie byłoby, gdyby to ćwiczenie 

stworzyło przestrzeń do kreatywnej pracy w grupie, wspólnego zaprojektowania 

układu książki.   

 

Stwórz roczny kalendarz z przepisami 

Cel: poznaj zdrowe odżywianie, żywność sezonową, zrównoważoną konsumpcję. 

Materiał: przepisy z poprzednich działań, materiały rzemieślnicze i folder do 

zaprojektowania kopii papierowej lub aplikacja online do zaprojektowania wersji 

cyfrowej. Istnieje wiele aplikacji i stron internetowych z bezpłatnymi lub 

niskobudżetowymi narzędziami do tworzenia kalendarzy tematycznych. 

 

Instrukcja 

Zaprojektuj lub zbierz różne przepisy i menu stworzone podczas różnych działań 

w kalendarzu sezonowym. Upewnij się, że przepisy są wykonane z sezonowych 

składników. Może to być działanie długoterminowe, z różnymi rodzajami 

przepisów tworzonych na różnych etapach roku szkolnego (np. robienie zdjęć 

w szkolnym ogrodzie lub w lokalnych sklepach spożywczych). Może to być taże 

stosunkowo szybkie działanie, polegające po prostu na zebraniu przepisów 

i zestawieniu ich. Idealnie byłoby jednak, gdyby to ćwiczenie stworzyło przestrzeń 
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do kreatywnej pracy w grupie, wspólnego zaprojektowania układu książki i dało 

możliwość ponownego przyjrzenia się wcześniej poznanym koncepcjom. 

 

 

STE(A)M umiejętności objęte działaniami „Kanwa instrukcja i 

szablon prezpisu” 

Nauka 

Dowiedz się o prostych i złożonych procesach  

Chemia: skład chemiczny składników, składniki odżywcze, witaminy, reakcje 

chemiczne, przemiany substancji, spulchniacze, itp. 

Fizyka: ciepło i termodynamika  

Technologia 

Dowiedz się o zastosowaniu i konstrukcji różnych narzędzi: kuchenki 

mikrofalowej, piekarnika, lodówki, itp. 

Inżynieria 

Odkryj różne urządzenia do gotowania: piekarnik słoneczny, piec chlebowy, piec 

do pizzy, szybkowar, blender, itp. 

Sztuka 

Zastosuj kreatywność podczas projektowania przepisów, angażuj zmysły, 

eksperymentuj ze smakiem i zapachem, stwórz wizualną prezentację potraw, zrób 

zdjęcia do karty / książki z przepisami, filmuj proces, itp. 

Matematyka  

Mierzenie i ważenie składników, poznanie objętości, masy i wagi (kg, oz, kubki, ml, 

łyżki itp.) 

Konwersja temperatury: Fahrenheit / Celsjusz 

Używaj sum, odejmowań, ułamków, procentów, itp. 

Kalkuluj budżet na posiłek 

 

Zasoby #livingSTEM 

Szablon przepisu 

Talia kart 

LivingSTEM Wyzwania / gry 
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Idealna gra w ogrodzie w kuchni 

#livingSTEM Podręcznik 

 

 

Zasoby zewnętrzne 

Dalsza lektura dla nauczycieli 

https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/recipes-2/home-cooking/ 

http://www.fao.org/nutrition/education/food-dietary-guidelines/resources/en/ 

zrównoważone diety http://www.fao.org/3/I5640E/i5640e.pdf 

https://www.cocplayfulminds.org/en/researchlab/toolbox/ 

Fizyka w kuchni: 

https://flavourjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/2044-7248-2-5  

Nauka o żywności:  

Seria artykułów: https://theconversation.com/au/topics/kitchen-science-26291 

Artykuł: Wszystko, co jesz, jest zrobione z chemii 

https://theconversation.com/kitchen-science-everything-you-eat-is-made-of-

chemicals-56583  

 

Darmowe szablony do pracy z dziećmi 

https://www.twinkl.es/resource/tt-1176-recipe-template 

https://tipjunkie.com/projects/recipe-card-template-2/ 

https://templatelab.com/cookbook/#How_does_a_recipe_template_differ_from_a

_cookbook_template 

Szablony działań STEM (EN, CA, ES) 

https://www.twinkl.es/resources/curriculo-espanol-spanish-

curriculum/curriculo-espanol-spanish-curriculum-proyectos-y-reas-

temticas/recursos-stem-proyectos-y-areas-tematicas-espana  

 

Bezpłatna aplikacja do grywalizacji online do nauczania 

https://kahoot.com/ 

Demo wideo Kahoot: https://youtu.be/z8YWsjur-Vc?t=11 

i https://www.youtube.com/watch?v=KQRpKhZkVt0 

https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/recipes-2/home-cooking/
http://www.fao.org/nutrition/education/food-dietary-guidelines/resources/en/
http://www.fao.org/3/I5640E/i5640e.pdf
https://www.cocplayfulminds.org/en/researchlab/toolbox/
https://flavourjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/2044-7248-2-5
https://theconversation.com/kitchen-science-everything-you-eat-is-made-of-chemicals-56583
https://theconversation.com/kitchen-science-everything-you-eat-is-made-of-chemicals-56583
https://www.twinkl.es/resource/t-t-1176-recipe-template
https://tipjunkie.com/projects/recipe-card-template-2/
https://templatelab.com/cookbook/#How_does_a_recipe_template_differ_from_a_cookbook_template
https://templatelab.com/cookbook/#How_does_a_recipe_template_differ_from_a_cookbook_template
https://www.twinkl.es/resources/curriculo-espanol-spanish-curriculum/curriculo-espanol-spanish-curriculum-proyectos-y-reas-temticas/recursos-stem-proyectos-y-areas-tematicas-espana
https://www.twinkl.es/resources/curriculo-espanol-spanish-curriculum/curriculo-espanol-spanish-curriculum-proyectos-y-reas-temticas/recursos-stem-proyectos-y-areas-tematicas-espana
https://www.twinkl.es/resources/curriculo-espanol-spanish-curriculum/curriculo-espanol-spanish-curriculum-proyectos-y-reas-temticas/recursos-stem-proyectos-y-areas-tematicas-espana
https://youtu.be/z8YWsjur-Vc?t=11
https://www.youtube.com/watch?v=KQRpKhZkVt0
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Nazwa przepisu 

5. Przykłady i instrukcje do menu 

Instrukcje dla nauczycieli 

Metody grywalizacji i nauka STEAM 

Poniższy poradnik i wybrane gry mają na celu dostarczenie ciekawych propozycji 

zajęć z uczniami w wieku 10-14 lat na temat jedzenia i zdrowego żywienia 

 

 

 

 

 

 
Zdjęcie lub rysunek 

Składniki: 

 

Czas przygotowania: 
Czas gotowania: 
Przydaje się: 
Wartość odżywcza: 
 

 

Potrzebne produkty: 
 
Rodzaj diety:  
 

 

Kroki: 
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w oparciu o projektowanie zdrowego menu. Wybrane gry i zajęcia są istotne dla 

edukacji permakultury i STEM. 

Cele 

Uczniowie: 

• dowiedzą się, jak dobierać żywność zgodnie z jej wartością odżywczą, 

wiekiem i stylem życia 

• ęądą świadomi swoich nawyków żywieniowych 

• dowiedzą się, jak wybierać zdrową żywność i dlaczego niezdrowe jedzenie 

jest niezdrowe 

• poznają zdrowe odżywianie i budowę układu pokarmowego 

• nauczą się umiejętności miękkich, takich jak debata, burza mózgów, 

wspólna dyskusja i grupowe podejmowanie decyzji 

 

Pomysły na grywalizację  

Gra nr 1: Zdrowe i pyszne menu  

Cele gry:  

• Poznanie zdrowej żywności i znaczenia doboru zdrowego menu dnia. 

• Poznanie i zrozumienie składników odżywczych i minerałów 

pochodzących z naturalnej żywności. 

• Zapoznanie się z talią kart LivingSTEM, które przydadzą się podczas 

nauki permakultury. 

Materiały: Talia kart LivingSTEM 

Instrukcja  

Zabawę może poprzedzić krótka dyskusja między uczniami na temat ich nawyków 

żywieniowych oraz tego, czy zależy im na różnorodności w doborze jadłospisów 

na co dzień.  

1. Uczniowie (w wieku 10-12 lub 12-14 lat) w klasie są podzieleni na 3 grupy.  

2. Numer każdej grupy jest drukowany na dużym formacie menu, na którym 

ułoży wylosowane karty i stworzy z nich menu: 
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(grafika została wykonana przy użyciu www.canva.com oraz darmowej grafiki - pełna wersja 

w załączniku) 

 

3. Każdy uczeń w każdej grupie dobiera pięć kart z talii kart LivingSTEM.  

 

 

 

4. Następnie uczniowie w każdej grupie robią burzę mózgów i próbują ułożyć 

zdrowe menu z posiadanych kart. Na tym etapie edykacji uczniowie znają 

już zasady zdrowego żywienia. Uczniowie powinny uwzględniać 

http://www.canva.com/
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różnorodność posiłków, ich wartość odżywczą oraz odpowiednią ilość 

warzyw i owoców. 

5. W zależności od wylosowanych kart każda grupa decyduje, czy 

przygotować menu na śniadanie, obiad czy kolację.  

6. Następnie każda grupa prezentuje przygotowane menu. Mogą również 

wskazać, o której porze roku najlepiej spożywać to menu. 

7. Zwycięzcą jest osoba, której menu jest najbardziej wartościowe. Oczywiście 

może się zdarzyć, że wszystkie menu są zdrowe i dobre, w zależności od 

pory dnia lub pory roku. Nie liczy się wygrana, ale to, czy gracze poznają 

wartość poszczególnych produktów i przy tym dobrze się bawią😊. 

 

 

(grafika została wykonana przy użyciu www.canva.com oraz darmowej grafiki - pełna wersja 

w załączniku) 

STEAM i inne nabyte umiejętności 

Nauki ścisłe: żywienie, chemia, biologia 

Inżynieria: projekt menu, kompozycja poszczególnych posiłków 

Umiejętności artystyczne i miękkie: kreatywne i krytyczne myślenie, 

projektowanie menu, praca zespołowa, burza mózgów, logiczne myślenie 

Matematyka: obliczanie wartości odżywczych w posiłkach 

http://www.canva.com/
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Gra nr 2: Menu Cztery Pory Roku 

Cele gry:  

• Poznanie zdrowej żywności i znaczenia doboru zdrowego menu dnia. 

• Poznanie sezonowości potraw i znaczenia wyboru dań sezonowych dla 

większej wartości odżywczej. 

• Poznanie i zrozumienie składników odżywczych i minerałów pochodzących 

z naturalnej żywności. 

• Nabycie umiejętności czytania i pisania, wyszukiwania informacji i obsługi 

komputera. 

 

Materiały:  

• Tabele menu 

• Dostęp do Internetu 

• Książki o jedzeniu i odżywianiu 

• Książki kucharskie 

Instrukcja 

 

1. Uczniowie (w wieku 12-14 lat) podzieleni są na cztery grupy. 

2. Każda grupa dobiera kartę ze słoika i tym samym jest przypisywana do 

odpowiedniego sezonu (w słoiku są 4 karty: Wiosna, Lato, Jesień i Zima). 

3. Zabawa polega na doborze odpowiedniego menu zależnego od wybranej 

pory roku na śniadanie, obiad i kolację, mając na uwadze sezonowość 

warzyw, owoców i innych produktów. Zabawa oparta jest na kreatywności 

uczniów i ich wcześniejszej wiedzy na temat żywienia, sezonowości 

owoców i warzyw oraz ich magazynowania przez zimę. 
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4. Każda grupa otrzymuje format menu (możesz je wydrukować poniżej lub 

prowadzący może przygotować własny format)  

 (grafika została wykonana za pomocą www.canva.com i darmowych grafik/zdjęć). 

 

 

5. Studenci mają 30 minut na przygotowanie menu na odpowiednią porę roku 

z wykorzystaniem materiałów (książki i albumy o żywieniu, dostęp do komputera 

z internetem) oraz burzy mózgów. 

6. Następnie każda grupa przedstawia swoje menu i wyjaśnia, dlaczego o tej porze 

roku powinno się spożywać daną potrawę. 

7. Pozostałe grupy wraz z nauczycielem wspólnie uzgadniają lub odrzucają menu 

na podstawie wspólnej otwartej debaty. 

 

STEAM i inne nabyte umiejętności 

Nauki ścisłe: żywienie, chemia, biologia 

Inżynieria: projekt menu, kompozycja poszczególnych posiłków 

Umiejętności artystyczne i miękkie: kreatywne i krytyczne myślenie, 

projektowanie menu, praca zespołowa, burza mózgów, logiczne myślenie 

Matematyka: obliczanie wartości odżywczych w posiłkach 
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Gra nr 3: Zdrowa restauracja 

Zdrowe i niezdrowe jedzenie 

 

    

 

Źródło: www.pixabay.com 

Cele gry:  

• Poznanie zdrowej żywności i znaczenia doboru zdrowego menu w ciągu 

dnia. 

• Poznanie i zrozumienie składników odżywczych i minerałów 

pochodzących z naturalnej żywności. 

• Poznanie dobrych wyborów żywieniowych (wybór zdrowej żywności 

przez uczniów). 

 

Materiały:  

• Rysunki / fotografie / karty z jedzeniem, gotowymi daniami, napojami, 

które mogą zawierać również węglowodany / kalorie. Grafika może się 

powtarzać (jest to nawet zalecane). 

• Papier wielkoformatowy (dla uczniów do stworzenia na nim własnego 

menu), długopisy i markery. 

• Kostka do gry. 

• Dostęp do internetu (aby móc sprawdzić wartość odżywczą). 

 

Instrukcja 

1. Nauczyciel powinien przygotować zdjęcia, rysunki z jedzeniem lub 

skorzystać z kilku zaprojektowanych i podanych poniżej rysunków. 
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 (rysunki zostały spożądzone w progranie Canva - www.canva.com z użyciem darmowych zdjęć z tego 

programu): 

 

 

 

 

 

 

2. Uczniowie (w wieku 12-14 lat) podzieleni są na 3-4 osobowe grupy. Każda 

grupa tworzy nazwę restauracji. 

3. Każdy uczeń w grupie rzuca kostką, a liczba, którą rzuca, to liczba zdjęć / 

grafik, które może zabrać dla swojej grupy, aby przygotować menu na 

3 posiłki dla restauracji.  

4. Studenci robią burzę mózgów, wybierają menu. Mają na tę część gry 20 

minut. Uczniowie muszą również obliczyć wartość odżywczą posiłków 

w swoim menu. Mogą korzystać z tej strony internetowej: 

https://www.nutritionvalue.org/nutritioncalculator.php 

https://www.nutritionvalue.org/nutritioncalculator.php
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5. Nauczyciel może doradzić uczniom, odpowiedzieć na ich wątpliwości 

dotyczące węglowodanów, kalorii. 

6. Gdy uczniowie wybiorą pozycje, z których składa się menu, muszą je 

załączyć / narysować na papierze w formie plakatu z nazwą restauracji. 

7. Następnie grupy wymieniają przygotowane menu, tak aby każda grupa 

prezentowała inne (nie własne) menu. 

 

Umiejętności STEAM objęte powyższymi grami  

Nauki ścisłe: żywienie, chemia, biologia, ekologia, nauki społeczne.  

Inżynieria: projekt menu, kompozycja poszczególnych posiłków. 

Umiejętności artystyczne i miękkie: kreatywne i krytyczne myślenie, 

projektowanie menu, dokumentowanie piękna jedzenia, praca zespołowa. 

Matematyka: obliczanie wartości odżywczych w posiłkach, obliczanie punktów 

podczas gier. 

Technologia: zastosowania aparatu fotograficznego, technologii komputerowej 

i internetowej. 

 

Zasoby / referencje 

Seria Master Chef Junior: https://www.fox.com/masterchef-junior/ 

Kalkulator wartości odżywczej: 

https://www.nutritionvalue.org/nutritioncalculator.php 

Gry o jedzeniu: https://www.toptentopia.com/nutrition-games/ 

https://www.fox.com/masterchef-junior/
https://www.nutritionvalue.org/nutritioncalculator.php
https://www.toptentopia.com/nutrition-games/
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Działania związane z jedzeniem ESL: 

https://www.themagiccrayons.com/games/food/ 

Quizy, gry o jedzeniu: https://www.nal.usda.gov/fnic/interactive-playground 

Gry z jedzeniem w klasie: https://www.themagiccrayons.com/games/food/ 

Darmowe arkusze z jedzeniem: https://busyteacher.org/classroom_activities-

vocabulary/food_and_drinks/food-worksheets/ 

Zasoby żywnościowe dla nauczycieli: https://www.teachervision.com/foods 

Szkolne zajęcia kulinarne: https://www.youtube.com/watch?v=DdCyg8pvBMk 

Narzędzie graficzne Canva Online: www.canva.com 

 

 

 

  

https://www.themagiccrayons.com/games/food/
https://www.nal.usda.gov/fnic/interactive-playground
https://www.themagiccrayons.com/games/food/
https://busyteacher.org/classroom_activities-vocabulary/food_and_drinks/food-worksheets/
https://busyteacher.org/classroom_activities-vocabulary/food_and_drinks/food-worksheets/
https://www.teachervision.com/foods
https://www.youtube.com/watch?v=DdCyg8pvBMk
http://www.canva.com/
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Przydatne materiały (w załącznikach) 

● Książeczka dla studentów 

● Idealna plansza do menu 

● Puste karty w kolorze 

● Puste karty czarnobiałe 

● Zestaw pytań do kart 

● Zasady gry planszowej  

● Szablony do przepisów 

● Szablony menu 

● Wykresy z artykułami spożywczymi 

 


