
Oświęcim– zajęcia w I kw. 2014 

8.02. 2014  – 3h zajęcia z trenerem  

Tematyka: wolontariat 

Liczba dzieci na zajęciach:18 

Opis działań: pogadanka na temat wolontariatu, prezentacja, zadania, zabawy dotyczące tematyki 

spotkania. 

          

21.02.2014 – 3h z instruktorem 

Tematyka: wolontariat 

Liczba dzieci na zajęciach: 27 

Opis działań:  opis przedstawiono pod dniem 28.02.2014 (łączny opis) 

 

28.02.2014  – 3h z instruktorem 

Tematyka: wolontariat 

Liczba dzieci na zajęciach: 22 

Opis działań:  

Przywitanie uczestników zajęć, gry integracyjne 

Przypomnienie znaczenia słowa Wolontariat ( kontynuacja z zajęć z trenerem) 

Ja jako wolontariusz – poszukiwanie swojego miejsca w zakresie pracy wolontariackiej w swoim 

najbliższym otoczeniu. 

Gry integracyjne, prace manualne – „Wolontariusz to również Ja” 

Omówienie z uczestnikami zajęć jak mogą pomagać różnym grupom społecznym – innym dzieciom, 

nauczycielom, osobom starszym itp. 

Rysunek – wybieramy grupę społeczną, której pomagamy i przenosimy to na papier. 

W czym możemy pomóc innym ( ludzie, zwierzęta) – burza mózgów. 

Jak zachęcić kolegów i koleżanki do pracy wolontariackiej – burza mózgów, wypisujemy na kartkach. 

Gry integracyjne – ja i środowisko. 

 

01.03.2014    – 3h z trenerem       



Tematyka: Świat na moim talerzu 

Liczba dzieci na zajęciach: 22 

Opis działań: Zależności globalne w zagadnieniach związanych z żywnością. Lokalny i globalny aspekt 

produkcji i dystrybucji żywności.  

 

15.03.2014    – 6h z instruktorem       

Tematyka: Świat na moim talerzu 

Liczba dzieci na zajęciach: 22 

Opis działań:  

• Przywitanie uczestników  oraz przedstawienie tematu i planu zajęć 

• Rozmowy kierowane dotyczące problemów współczesnego globalnego świata.  Wszystkie 

wypowiedzi  zapisywane są na tablicy i krótko omawiane. 

• Pogadanka dotycząca  głodu na świecie – mini wykład  

• Rozdanie uczestnikom tekstu Moniki Rębały  pt.: Uprawy na końcu świata ( Newsweek  nr 25/ 

2009 str. 46-47  

• Burza mózgu dotycząca sposobów rozwiązania problemów niedostatku żywności w 

niektórych krajach( niektóre pomysły są przedstawione w tekście )  

• Krótka przerwa  

• Jak wygląda śniadanie/ posiłek moich afrykańskich przyjaciół- praca plastyczna na talerzykach 

jednorazowych 

• Refleksja dotycząca – Czy ja marnuję żywności ? 

• Wskazanie przykładów marnotrawstwa żywności . Wnioski zapisywane są na tablicy  oraz 

analizowane  

• Przerwa na drugie śniadanie  

• Zapoznanie uczestników  z definicją dostępu do żywności  

• Zapoznanie uczestników  z pojęciami globalnych współzależności na podstawie  wybranych 

artykułów spożywczych ( banana oraz przypraw) 

Prowadzący dzieli grupę na kilka małych zespołów. Każda grupa dostaje artykuł spożywczy plus 

fotografie oraz zestaw pytań . Następnie wybrana osoba z grupy opowiada w kilku zdaniach  o 

wynikach dyskusji.  

• Rozwiązywanie zagadek  i rebusów  



• Podziękowanie uczestnikom za udział w zajęciach 

• Zadanie zadania domowego: Zastanowić się skąd się bierze czekolada  i  w jaki sposób trafia 

do naszych sklepów ?                                                                                                                             

 

16.03.2014   – 3h z instruktorem        

Tematyka: Świat na moim talerzu 

Liczba dzieci na zajęciach: 21 

Opis działań: 

• Zaproszenie uczestników do kręgu opowieści , zaproszenia dzieci aby przeniosły się 

wyobraźnią do Gwatemali. Następnie przywołujemy opowieść, wypowiadając magiczne słowa ,, Baju, 

Baju, dziwy, dziwy, czy to dzieje się na niby?  Uszy swoje otwieramy, opowieści zaczynamy  

• Zadanie pytań do opowieści  np. Co podobało się wam w tej opowieści, Jakie rośliny znacie 

które, trzeba uprawiać  itp. 

• Rozmowy kierowane dotyczące produktów które biorą się na naszych stołach ( 

przypomnienie informacji z wcześniejszych warsztatów) . Opowiadamy w jaki sposób świat jest 

zależny od siebie  

• Krótka przerwa 

• Analiza produkcji kakao (pokazanie drzewa kakaowca, jak  i gdzie osusza się ziarna, jak ziarna 

są prasowane, i gdzie wędruje dalej kakao………………..) 

• Próba zastanowienia się ile kilometrów musi przebyć kakao zanim trafi jako czekolada do 

naszych brzuchów? Ile czasu zajmuje jej taka wędrówka? Ile ludzi musi pracować, aby tabliczka 

czekolady znalazła się w naszym domu ?  

• Wspólne przygotowanie czekolady  

• Ewaluacja warsztatów pt ,,Jeden dzień na moim talerzu’’ 


