
SCENARIUSZ ZAJĘĆ – 45 MIN

TEMAT: Pochodzenie mięsa – czy ma to znaczenie?

CEL: Zapoznanie uczniów z zagadnieniami hodowli zrównoważonej i przemysłowej, wskazania 
różnicy w mięsie w zależności od sposobu chowu zwierząt, wpływu na środowisko oraz zdrowie 
człowieka.

UCZEŃ:
▶ Wie czym jest przemysłowy chów zwierząt.
▶ Rozumie, kiedy hodowla zwierząt jest zrównoważona.
▶ Potrafi wskazać różnice pomiędzy typami chowu.
▶ Rozumie istotę food-tracingu.
▶ Potrafi wskazać wpływ chowu zwierząt na środowisko, a mięsa na zdrowie człowieka.
▶ Podaje propozycje jak w sposób zrównoważony pozyskiwać mięso.

FORMY PRACY: indywidualny, grupowy

METODY: pogadanka, dyskusja kierowana, ćwiczenia, karty pracy

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: materiały informacyjne przygotowane przez PKE Gliwice, karty pracy, raport

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Powitanie uczniów i zaproszenie do zajęć
2.  Po czynnościach organizacyjnych nauczyciel rozpoczyna zajęcia filmem nt. intensywnej hodowli 

zwierząt: 
a. Czym jest intensywna hodowla 
b. Czemu się ją praktykuje? 
c. Czy są jakieś alternatywy?

3.  Nauczyciel wyjaśnia uczniom pojęcie zrównoważonego chowu zwierząt.
4.  Różnica w mięsie, jako produkcie wyjściowym w gastronomii
5.  Czym jest food-tracing i dlaczego warto wiedzieć, skąd pochodzi produkt. Każdy z uczniów wybiera 

jeden produkt spożywczy i próbuje prześledzić drogę jaką przebył z miejsca produkcji aż do jego 
domu.

6.  Czy jakość produktu ma wpływ na końcowe danie? Dyskusja.

PAKIET EDUKACYJNY: ZIELONA KUCHNIA



SCENARIUSZ ZAJĘĆ – 45 MIN

TEMAT: Jeśli nie mięso to co?

CEL: Podanie alternatyw dla mięsa, założenia kuchni wegetariańskiej, jakich produktów używać by 
posiłek roślinny był zbilansowany i smaczny.

UCZEŃ:
▶ Wie czym jest wegetarianizm i weganizm.
▶ Potrafi wymienić alternatywy dla mięsa.
▶ Rozumie sposób bilansowania posiłków roślinny.
▶ Potrafi zaproponować danie roślinne.
▶ Potrafi wskazać wpływ chowu zwierząt na środowisko, a mięsa na zdrowie człowieka.
▶ Zna i potrafi zastosować zamienniki roślinne produktów odzwierzęcych.

FORMY PRACY: indywidualny, grupowy

METODY: pogadanka, dyskusja kierowana, ćwiczenia, karty pracy

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: materiały informacyjne przygotowane przez PKE Gliwice, karty pracy, raport

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Powitanie uczniów i zaproszenie do zajęć.
2.  Po czynnościach organizacyjnych nauczyciel przedstawia uczniom następujące zagadnienia: 

a. Wegetarianizm 
b. Weganizm 
c. Dieta roślinna

3.  Nauczyciel pokazuje uczniom roślinne alternatywy dla mięsa.
4.  Czym jest bilansowanie posiłków, jak je przeprowadzić? Nauczyciel dzieli uczniów na grupy i prosi 

o przygotowanie propozycji zbilansowanego posiłku (wraz z nakreśleniem tła: dla kogo jest ten 
posiłek? Co zawiera? Dlaczego są potrzebne konkretne składniki).

5.  Nauczyciel przedstawia propozycje dań roślinnych. Uczniowie wymyślają przepis na własne danie 
roślinne, następnie propozycje przedstawiane są na forum klasy.

6.  Czy dania roślinne są istotne w dzisiejszych czasach? Czy jest na nie miejsce we współczesnej 
gastronomii? Dyskusja.

ZADANIE DOMOWE: 
Zaproponuj przepis na bezmięsne danie obiadowe, które z powodzeniem mogłoby być serwowane 
w restauracji.

PAKIET EDUKACYJNY: ZIELONA KUCHNIA


