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1. Wstęp 

Witamy w Grze Idealny Talerz z Menu! 

Jakie jest Twoje ulubione jedzenie? Czy jest to zdrowe jedzenie? Jeśli nie, 

przygotowaliśmy szereg ekscytujących gier, aby poznać tajniki zdrowego jedzenia  

zdrowego tryby życia, dowiedzieć się więcej o ogrodach permakultury, oraz 

zaprojektować własne przepisy i menu, które sprawią, że będziesz zdrowy, 

szczęśliwy i odporny. A może zostaniesz kolejnym Jamiem Oliverem lub innym 

europejskim “Super Chefem”! 

 

Zdrowe odżywianie 

Zdrowe odżywianie jest dość proste. Zespół #LivingSTEM przygotował ciekawą 

grę planszową – “Idealny talerz z menu”, opartą na badaniach przeprowadzonych 

na Uniwersytecie Harvarda, dotyczących zdrowej żywności.  

 

Jedz dużo warzyw i dużo owoców, które zajmują mniej więcej połowę talerza: 

 

 

 

Źródło: Przewodnik zdrowego odżywiania dla dzieci, Harvard THChan School of Public 

Health, 2015 

 

Spraw, aby Twój talerz był jak najbardziej kolorowy, aby uzyskać ogromną 

różnorodność błonnika, witamin, minerałów, przeciwutleniaczy i innych dobrych 

składników, które poprawiają samopoczucie. Podczas gotowania używaj 

zdrowych olejów, takich jak oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia. 

Około jednej czwartej twojego talerza powinno być wypełnione zdrowym zbożem, 

aby uzyskać wystarczającą ilość węglowodanów, najlepiej ze zbóż 



 
 
 
  

 

#livingSTEM https://www.livingstem.eu/ 5 
  

pełnoziarnistych, takich jak makaron, chleb, ryż. Można również włączyć 

ziemniaki. Twój organizm potrzebuje dużo więcej czasu, aby strawić 100% 

pełnoziarnistego pożywienia, dlatego jest dobre dla poziomu cukru we krwi i ma 

o wiele więcej składników odżywczych niż białe produkty przetworzone. 

 

Reszta Twojego talerza powinna być wypełniona dobrymi białkami, takimi jak 

fasola, soczewica, groszek, zwany także roślinami strączkowymi, jaja, ryby i mięso. 

Unikaj czerwonego mięsa, ponieważ nie jest ono tak dobre dla twojego serca, 

unikaj także  przetworzonych mięs, takich jak bekon, hot dogi, kiełbaski, ze zbyt 

dużą ilością soli, azotanów i azotynów, co prowadzi do wysokiego ciśnienia krwi 

I podejrzewa się, że powoduje raka. Niektóre produkty mleczne są również dobre, 

takie jak jogurt i mleko. 

 

  

Źródło: Przewodnik zdrowego odżywiania dla dzieci, Harvard THChan School of Public 

Health, 2015 

 

Najlepiej też jeść lokalną żywność ekologiczną, którą uprawiasz w ogrodzie lub 

pudełku permakultury, więc masz pewność, że nie używano żadnych pestycydów 

i trucizn, a jeśli kupujesz jajka, ryby i mięso, upewnij się, że zwierzęta wiodły 

szczęśliwe życie w ładnych siedliskach z naturalną paszą. Jeśli jesz produkty od 

zestresowanych zwierząt otrzymujących antybiotyki i inne leki, na dłuższą metę 

będzie to szkodliwe dla twojego zdrowia. 

 

Nie zapomnij też pić dużo wody w ciągu dnia - około dwóch litrów. Woda jest 

niezbędna dla twojego zdrowia. Unikaj napojów zawierających zbyt dużo cukru - 

soków, napojów gazowanych, napojów dla sportowców - mogą one prowadzić do 

nadwagi, cukrzycy i chorób serca. 
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I jeszcze jedno: wszyscy za dużo siedzimy w szkole, a w domu często gramy w gry 

komputerowe.  Upewnij się, że wstajesz przynajmniej raz na godzinę i grasz w 

fajne ruchowe gry.  

  

Źródło: Przewodnik zdrowego odżywiania dla dzieci, Harvard THChan School of Public 

Health, 2015 

 

Jeśli uprawiasz więcej żywności niż możesz zjeść w sezonie zbiorów, możesz 

zachować żywność - marynowanie, solenie, konserwowanie, suszenie, 

zamrażanie. Możesz nauczyć się sprytnych sposobów konserwowania żywności i 

unikania jej marnowania na lekcjach gotowania, a być może Twoi dziadkowie 

wciąż pamiętają niektóre tradycyjne metody. 

 

 

Źródło: https://easyscienceforkids.com/preserving-food/ 

Brakuje twojego ulubionego jedzenia? Raz na jakis czas możesz zjeść czekoladki 

lub cukierka. Uważaj jednak na cukier i chemikalia w cukierkach. A na lekcjach 

gotowania możesz nauczyć się robić pyszne, zdrowe słodycze, które sprawiają, że 

jesteś szczęśliwszy, ponieważ dostarczają Ci dobrych składników odżywczych 

zamiast pustych kalorii. 
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Zespół LivingSTEM przygotował dla Ciebie kilka ciekawych gier, w których 

w zabawny sposób nauczysz się zdrowego odżywiania, korzystnego dla Ciebie, dla 

planety i naszego klimatu. Nauczysz się również czytać etykiety dotyczące wartości 

odżywczych na żywności kupowanej w supermarketach. Mamy dla Ciebie 

interesujące gry i wyzwania, dzięki którym możesz zaprojektować własne 

przepisy i menu w szkole, w domu i na różne okazje. Dodatkowo, grając w nasze 

gry z menu i jedzeniem, nauczysz się wielu ważnych umiejętności z zakresu nauk 

ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki. 

 

Poniżej znajdziesz krótkie opisy i zasady gry planszowej oraz kilku innych gier, 

które pomogą Ci wykryć sztuczki przemysłu spożywczego i przygotować własne 

zdrowe i smaczne super jedzenie. 

 

Bądź mądry, jedz zdrowo i troszcz się o planetę! 

2. Gra w idealny talerz z menu 

Gra planszowa składa się z kilku elementów (poniżej tarcza gry w języku 

angielskim, co jest dodatkowym wyzwaniem związanym z poszerzeniem wiedzy 

językowej dotyczącej terminów związanych z jedzeniem: 
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Cztery rodzaje kart z pytaniami lub zadaniami (w języku angielskim) 

 

  
 

  
Większość pytań quizowych odnosi się do tego, czego nauczyłeś się już podczas 

innych zajeć dotyczących permakultury. 

Kiedy wylądujesz na pomarańczowym rombie, twój kolega z drużyny po prawej 

stronie wybiera górną kartę z pytaniem lub zadaniem dotyczącym zdrowego 

odżywiania. Jeśli Twoja odpowiedź jest prawidłowa, otrzymasz 5 punktów. 
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Kiedy lądujesz na zielonym diamentie, twój kolega z drużyny po prawej stronie 

wybiera górną kartę z pytaniem lub zadaniem dotyczącym śladu ekologicznego, 

śladu węglowego lub tematów związanych z STEAM i permakulturą. Jeśli twoja 

odpowiedź jest prawidłowa, otrzymasz 5 punktów. 

Celem gry jest refleksja nad sposobem, w jaki wykorzystujemy naszą przyrodę, 

niszczenie bioróżnorodności, przyczynianie się do globalnego ocieplenia, a także 

omawianie i znajdowanie alternatyw. 

Wtej grze jak i całym projekcie #LivingSTEM  istnieje wyzwań, obejmujących 

zagadnienia i zasady permakultury w ogromnym stopniu przyczyniające się do 

zmniejszenia naszych śladów węglowych. 

Więcej praktycznych informacji znajdziesz tutaj: 

https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/opl_ebooklet.pdf 

i tutaj: http://shrinkthatfootprint.com/food-carbon-footprint-diet 

Dużo ruchu, zabawy i zajęć sportowych oraz woda pitna regularnie sprawiają, że 

jesteś silny, szczęśliwy i bystry, przygotowaliśmy kilka kart dotyczących akcji 

uchowych. Możesz je samemu wybrać, gdy wylądujesz na niebieskim polu 

I poprosisz jednego ze swoich towarzyszy zabaw, aby do ciebie dołączył. Za 

wykonanie czynności otrzymasz 5 punktów. 

Wśród kart, jest ciekawa karta, gdy trafisz na czerwono-brązowe pole. Brałeś 

udział wydarzeniu podczas jedzenia fast foodów i świetnie się bawiłeś, ale kosztuje 

cię to 5 punktów, ponieważ twoje ciało musi się zregenerować. 

Karty, które zbierzesz w grze, będą podstawowymi składnikami Twojego Menu 

tygodnia. 
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Twój nauczyciel utworzy zespoły składające się z trzech do pięciu uczniów. Każdy 

zespół wyznacza sekretarza, który zapisuje punkty zdobyte przez każdego z was. 

Połóż planszę na środku i ułóż pięć stosów kart zakrytych dookoła planszy. 

 

Każdy uczeń wybiera pionka do gry, a każda drużyna otrzymuje kostkę. Możesz 

również zaprojektować własnego pionka na lekcjach rzemiosła lub sztuki, na 

przykład z jedzeniem lub zwierzętami. 

 

 

Każdy z Was rzuca kośćmi. Rozpoczyna ten z najwyższym wynikiem. Możesz 

zdecydować, od którego punktu zaczniesz, a następnie poruszać się przez całą 

planszę wzdłóż wyznaczonych pól. Twój nauczyciel ustala czas, jak długo lub ile 

rund ma trwać ta grać. 

 

Po zakończeniu gry, sekretarz podlicza punkty, a zwycięzcą zostanie “Master 

Chefem” tygodnia, który przygotuje idealne menu na lekcjach gotowania. Szef 

wyznacza również do pomocy swoich asystentów. 
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3. Etykiety żywieniowe 

 
Czytanie i zrozumienie etykiet żywieniowych na żywności kupowanej 

w supermarkecie może być naprawdę ekscytujące. W przypadku kupowanej 

żywności jest to bardzo przydatne, gdy Ty, jako Master Chef wraz ze swoim 

zespołem, planujesz i przygotowujesz posiłki na cały tydzień, dbasz o odpowiednią 

ilość kalorii, odpowiednią równowagę białka, węglowodanów i tłuszczu, a także 

witamin i minerałów . 

 

Jeśli chodzi o zboża i warzywa, które sam sadzisz i zbierasz, przydatne informacje 

znajdziesz w talii kart LivingSTEM.  

 

Jeśli chodzi o żywność, którą kupujesz w supermarkecie, warto przestudiować 

etykiety. Wszyscy producenci żywności muszą umieszczać etykiety zgodnie 

z przepisami Unii Europejskiej. Ale producenci wciąż mają wiele możliwości, aby 

Cię oszukać lub ukryć niezdrowe rzeczy w jedzeniu. 

 

Przyjrzyjmy się teraz  popularnym duńskim lodom. Logo UTZ sygnalizuje 

zrównoważony rozwój I użycia tylko niewielkich ilości kakao. 

 

Duńska etykieta na opakowaniu lodów 

 

Przyjrzyjmy się tym lodom bliżej. Poniżej znajduje się dalsza część etykiety. Po 

lewej stronie przeczytasz o wszystkich składnikach tego produktu, waflach 

lodowych z sosem truskawkowym i polewą czekoladową. Głównymi składnikami 
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są woda, olej kokosowy (utwardzony), serwatka (mleko) w proszku, mączka 

pszenna, syrop glukozowy i glukoza (oba cukry), przetworzone kakao bez tłuszczu, 

a następnie dużo chemikaliów w postaci Es - stabilizatory, emulgatory ślady innych 

ziaren i tak dalej… 

Czy nadal będziesz cieszyć się swoimi lodami? Może lepiej próbujesz naprawdę 

pysznych, zdrowych lodów ze świeżą, organiczną śmietaną, kilkoma kostkami lodu 

i dużą ilością pysznych owoców, trzy minuty w blenderze. Jeśli chcesz, żeby były 

słodkie, dodaj odrobinę miodu. 

 

Duńska etykieta na opakowaniu lodów 

Po prawej stronie zwykle znajdują się wartości odżywcze żywności: 

Energia / kalorie w kilogramach i kilogramach kalorii, tłuszcz (uważaj na 

stwardniały i nasycony tłuszcz, który gromadzi cholestorol w żyłach, podczas gdy 

tłuszcze Omega-3 i 6 są zdrowe i wspierają Twój układ odpornościowy). 

 

Węglowodany to kolejne ważne paliwo dla Twojego organizmu. Tutaj występują 

w postaci cukru, który trafia bezpośrednio do krwi. Glukoza to dobre paliwo dla 

wszystkich komórek twojego ciała, ale jeśli jesz jej zbyt dużo i zbyt szybko, jest jak 

trucizna i uszkadza zdolność komórek trzustki do wytwarzania insuliny. Lepiej jest 

jeść produkty pełnoziarniste i zmniejszyć spożycie cukru. 

 

Białka są również ważne dla organizmu. Jednak w tych lodach jest bardzo mało. 
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Nowością w UE są informacje o soli, ponieważ musimy uważać na sól ukrytą 

w naszej żywności, która powoduje wysokie ciśnienie krwi, uszkadzając tym 

samym nasze komórki. 

Jako nastolatek potrzebujesz około 2000 - 3000 kalorii dziennie, w zależności od 

tego, jak bardzo jesteś aktywny. Zwykle nie należy cały czas obliczać kalorii. Po 

prostu codziennie napełniaj talerz dobrymi i pysznymi potrawami! 

 

Zespół LivingSTEM przygotował kilka ciekawych i kreatywnych gier, w których 

możesz nauczyć się zostać detektywem i ekspertem w czytaniu i rozumieniu 

etykiet żywności oraz szpiegowaniu niebezpiecznych składników. 

 

Więcej informacji na temat etykiet żywności i zawartości żywności można znaleźć 

na: https://www.eufic.org/en/whats-in-food 
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4. Przykłady i instrukcje do przepisów 

 
Teraz, gdy poznałeś wszystkie zdrowotne i odżywcze aspekty żywności, nadszedł 

czas na kreatywność! 

 

Zespół LivingSTEM przygotował dla Twojej klasy podstawowy zarys i szereg gier, 

które pobudzą Twoją kreatywność do zaprojektowania smacznych, kolorowych 

I zdrowych przepisów! 

 

Może twój nauczyciel zaprosi znanych szefów kuchni z twojego kraju, aby dać Ci 

więcej inspiracji. Użyj składników, które zebrałeś w grze, dodaj także swoje 

skłądniki i przygotuj pyszne, kolorowe talerze. Dostępnych jest wiele 

interesujących książek, z którymi możesz się zapoznać, takich jak ta w języku 

angielskim: 

 

Przygotowując przepisy, wiele się nauczysz o przyrodzie, biologii, chemii, 

technologii, a także sztuce i projektowaniu. 

Pamiętaj, aby udokumentować swoją pracę i wyniki za pomocą zdjęć, a  być może 

także filmików! 
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Nazwa przepisu 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Zrób zdjęcia lub narysuj przepis! bądź kreatywny podczas projektowania przepisu! 

Składniki: 

Kroki: 

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

Potrzebne produkty: 
 
Rodzaj diety:  
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5. Przykłady i instrukcje do menu 

Ostatnim wyzwaniem dla zespołu “Master Chef” będzie zaprojektowanie całego 

menu. Tutaj będziesz potrzebować kart, które Twój zespół zebrał podczas gry 

“Idealny talerz z menu” i oczywiście możesz dodać więcej składników z Twojego 

“Idealnego Ogrodu Kuchennego”, przypraw, ziół i, w razie potrzeby, składników 

z supermarketu. 

Zespół LivingSTEM przygotował szereg zabawnych zajęć, które pozwolą Ci 

zaprojektować Twoje menu zgodnie z porami roku lub na specjalne okazje 

I wydarzenia w Twojej szkole lub w Twojej społeczności. 

 

 
Formatka menu została wykonana w programie Canva www.Canva.com z użyciem 

darmowyh zdjęć z tego programu. 

 

http://www.canva.com/
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Ostatnią atrakcją będzie podzielenie się jedzeniem z resztą klasy lub z całą szkołą. 

Możesz poprosić innych kolegów z klasy, aby przygotowali piękny stół z zastawa 

obiadową lub miejsce na piknik na zewnątrz szkoły. 

 

Jeszcze kilka pomysłów! 
 
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/ 

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/ 

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

Narzędzie graficzne Canva Online: www.canva.com 
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