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TECHNOLOGIA PROJEKTOWANIA Odskocznie do nauki  
Żywność i gotowanie  Bezpieczeństwo żywnościowe 

Mnóstwo przepisów z wykorzystaniem dzikich roślin 

 

Różnorodność żywności i "jedzenie tęczy" 

Wykorzystanie dzikich roślin w projektach technologii żywności dodaje do zadań wymiar 
"żerowania".  
 
Wykorzystaj arkusze identyfikacyjne Pappus oraz Odskocznię Zabaw do  

• Zidentyfikuj odpowiednie kwiaty i liście - może to być zadanie do wykonania w 
domu, w którym uczniowie wykorzystają sąsiadów i swoje rodziny do 
zidentyfikowania i zebrania odpowiednich gatunków w okolicy. 

• Opracowanie pytań badawczych opartych na faktach i historiach zawartych w 
arkuszach identyfikacyjnych pappus. 

• Dowiedz się więcej o przepisach na potrawy z powszechnie występujących 
roślin. 

 
Zbadaj chemiczne podstawy smaku (mapy języka lub "strefy" są w dużej mierze mitem).  
Przedyskutujcie znaczenie smaku (kwaśny, słodki, słony, gorzki) i jak ssaki wykorzystują go 
do wykrywania zepsutego/niebezpiecznego lub niedojrzałego jedzenia. 
 
Przepisy w zabawnych odskoczniach zawierają herbaty, fritters, dżemy i różnorodne 
pomysły, które mogą być gotowane na zewnątrz na ognisku lub wewnątrz. Niektóre nie 
wymagają w ogóle gotowania na gorąco. 

 

Cel: Zwiększenie świadomości uczniów na temat znaczenia bezpieczeństwa 
żywnościowego, zrównoważonego rozwoju oraz zrównoważonej diety zawierającej 
owoce i warzywa. 
 
Wykorzystaj projekty z zakresu technologii żywności, by poruszyć i zbadać następujące 
kwestie: 
 
• Rola żywności w utrzymaniu zdrowia i dobrego samopoczucia: badanie organiki, 

chemikaliów, pestycydów itp. 
• Dowiedz się, dlaczego "jedzenie 

tęczy" każdego dnia jest ważne i 
udokumentuj sugerowaną tęczę 
żywności, np. narysuj, namaluj lub 
sfotografuj ulubione owoce i 
warzywa. 

• Zbadanie zagadnień związanych z 
zamkniętymi systemami uprawy - np. 
od nasion do nasion, 
kompostowanie, permakultura i inne 
metody uprawy żywności. 

• Różnorodność żywnościowa, produkcja światowa, food miles. 
• Nasza współzależność z naturą - wszystkie elementy ekosystemów odgrywają pewną 

rolę, a ludzie mają na nie pozytywny i negatywny wpływ.. 
 
Więcej odskoczni: 
• Naukowa odskocznia o kreatywnej sztuce - maski zielonych ludzików i zadania 

plastyczne nawiązują do artysty Arcimboldo, który był znany z przedstawiania 
przedmiotów spożywczych w swojej sztuce.. 

 
Kryteria sukcesu: 
ü Rozumiem i potrafię wyjaśnić sezonowość oraz wiem, gdzie i jak są uprawiane i 

przetwarzane różne składniki. 
ü Rozumiem i potrafię opisać zasady zdrowej i zróżnicowanej diety. 
ü Potrafię stosować się do sezonowych przepisów, przygotowywać różne składniki w 

higieniczny sposób, układać i gotować składniki. 
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