
Jarosław – zajęcia w I kw. 2014 

11.02.2014 – 3h  zajęcia z trenerem 

Liczba dzieci na zajęciach – 34 

Temat zajęć: Milenijne cele Rozwoju 

Opis działań:  Wyjaśnienie pojęć: Globalne Południe i Globalna Północ, 

Wskazanie przez uczniów państw należących do globalnego Południa i globalnej Północy, zaznaczenie 

linią tego podziału na mapce, 

Podział uczniów na grupy 4- 5-osobowe, 

Rozdanie pierwszej części układanki – Czy wiesz, że…? 

Przeczytanie informacji na paskach i ułożenie tematycznie w ośmiu grupach. 

Rozdanie drugiej części układanki – Cele  

Wyjaśnienie co to są MCR, kto je uchwalił i w jakim terminie są realizowane. 

Dopasowanie przez uczniów tych celów do poukładanych wcześniej grup tematycznych. 

Rozdanie części trzeciej układanki i dobranie odpowiednich, konkretnych Zobowiązań. 

Zastanowienie się nad tym co nasz kraj i różne organizacje w Polsce robią, aby pomóc mieszkańcom 

globalnego Południa.  

Co możemy sami zrobić  np. w sprawie głodu czy gospodarowania zasobami naturalnymi, do jakich 

działań mogą się przyłączyć, zapisywanie pomysłów na kartonach. 

 

12.02.2014 - 3 h zajęcia z instruktorem 

Liczba dzieci na zajęciach – 30 

Temat zajęć: Afryka 

Opis działań:  

Podział świata na Północ i Południe 

Krajobraz Afryki 

Zwierzęta Afryki 

Mieszkańcy sawanny, lasów równikowych, pustyni 

Opis krajobrazów: 

Afrykańska sawanna 



Wilgotne lasy równikowe 

Sahara 

Prace plastyczne: zakreślanie kredkami na mapce państwa Afryki 

 

13.02.2014 - 3 h zajęcia z instruktorem 

Liczba dzieci na zajęciach – 31  

Temat zajęć: Jak z ziarna kakaowca powstaje czekolada ? 

Opis działań: 

Pokazanie na mapie, skąd pochodzi kakao. 

Historia kakao na przestrzeni dziejów. 

Uświadomienie, że kakao do Europy przywiózł Krzysztof Kolumb. 

Opisanie drogi od ziarna kakao.........do masy kakaowej. 

Robienie masy kakaowej w grupach. 

Degustacja zrobionej masy z ciasteczkami. 

Informacja o dużej wartości odżywczej kakao. 

Wykorzystanie kakao w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym 

 

14.02.2014 - 3 h zajęcia z instruktorem 

Liczba dzieci na zajęciach – 30  

Temat zajęć: Społeczeństwo obywatelskie 

Opis działań: Poprowadzono zajęcia na temat społeczeństwa obywatelskiego w sekcji plastycznej. 

Przygotowywano z dziećmi stroje afrykańskie, które zostaną wykorzystane podczas akcji Jeden świat.  

 

11.03.2014 – 3h zajęć zajęcia z trenerem 

Liczba dzieci na zajęciach – 30 

Temat zajęć: Świat na moim talerzu 

Opis działań: Dyskusja o zachowaniach konsumenckich podczas zakupów żywności – w jaki sposób 

młodzi ludzie dokonują wyborów 



Podział uczestników na grupy, analiza etykiet na opakowaniach różnych produktów  

Pojęcia: żywność zrównoważona, food miles, fair trade. Warunki pracy osób zatrudnionych przy 

produkcji (prawa człowieka), wpływ produkcji danego artykułu na stan środowiska naturalnego. 

Dyskusja w grupach nad tym, jak robić rozsądne i zdrowe zakupy. Wykorzystanie mapy mentalnej. 

Wystawa powstałych plakatów i ich omówienie przez liderów grup. 

Dyskusja nad tym, w jaki sposób rozpropagować zdobytą wiedzę konsumencką. 

 

12.03.2014 - 3 h zajęcia z instruktorem 

Liczba dzieci na zajęciach – 30 

Temat zajęć: „Bezcenne krople” 

Opis działań: Zrozumienie problemu ilości wody na ziemie. 97% wody to woda zasolona i nie nadaje 

się do picia. Poinformowano dzieci, iż Polska jest jednym z najuboższych w wodę krajów europejskich 

na świecie. Znajduje się na 26 miejscu w Europie. Gra planszowa „Bezcenne krople” – czyli woda na 

co dzień. 

 

13.03.2014 - 3 h zajęcia z instruktorem 

Liczba dzieci na zajęciach – 30  

Temat zajęć: Śniadanie kontynentalne  

Opis działań: uświadomienie dzieciom, jak globalnie jesteśmy zależni przy stole, zwrócenie uwagi 

skąd pochodzą różne owoce i jaką drogę muszą przebyć, przygotowanie wspólnie sałatki owocowej, 

opowiedzenie dzieciom o garstce ryżu, która jest dziennym pożywieniem.  

 

14.03.2014 - 3 h zajęcia z instruktorem 

Liczba dzieci na zajęciach – 27 

Temat zajęć: „Świat na moim talerzu” 

Opis działań: zwrócenie uwagi na sieć zależności w zakupie produktów, zapoznane dzieci z 

przyprawami z różnych krajów. 

 

 


