
 

 

www.sfyouth.eu 

Scenariusz warsztatu. Żywność 

Ten warsztat został zaprojektowany tak, aby pomóc młodym 
ludziom myśleć w sposób krytyczny, pod kątem sposobu 
naprawienia zepsutego globalnego systemu żywienia. 

 TAGI: 

Żywność 

Wiek: 11- 16 lat  Czas: Około 30-60 minut w zależności od wieku i możliwości 

Streszczenie: 

Żywności na świecie jest wystarczająco dużo, aby wszystkich nakarmić. Mimo to jedna na dziewięć osób nie 
ma co jeść, ponieważ światowy system żywnościowy jest wadliwy. Większość z tych osób wytwarza 
jedzenie, ale nie wystarcza im go na własne potrzeby. Nierówności w dostępie do żywności zwiększają się w 
ogromnym tempie z powodu rosnących cen, konfliktów oraz wraz z postępującą grabieżą ziemi przez wielkie 
korporacje. Co więcej, zmiany klimatu i chemiczne nawożenie powodują wyjałowienie gleby. Rosnący 
podział między gospodarstwami wielkoprzemysłowymi, dysponującymi zindustrializowanymi metodami 
produkcji i dużymi nakładami kapitału, a gospodarstwami małorolnymi posiadającymi ograniczone zdolności 
technologiczne i kapitał, sprawia, że życie drobnych rolników staje się coraz trudniejsze. Na skutek źle 
funkcjonującego systemu żywnościowego nierówności w dostępie do pożywienia nie dotyczą wyłącznie 
krajów „globalnego Południa” –  rosnące ceny żywności wpędziły ludzi we wszystkich krajach w ubóstwo i 
sprawiły, że brak im wystarczającej ilości jedzenia. Pewien postęp został osiągnięty, ale wiele wyzwań 
pozostaje. 

Warsztat, prezentacja i interaktywna gra edukacyjna pomogą młodzieży w krytycznym myśleniu i dzieleniu 
się opiniami, jak naprawić wadliwy globalny system żywnościowy. Młodzież zaczyna od omówienia 
prezentacji PowerPoint i ćwiczeń w małych grupach lub na forum całej klasy. To ułatwi im zrozumienie 
niektórych kluczowych zagadnień. Gra zachęci ich do zgłębiania tych zagadnień bardziej szczegółowo.  

Gdy młodzi ludzie w wystarczającym stopniu zapoznają się z zagadnieniami, mogą następnie wykorzystać 
Przewodnik Działania, aby zdecydować jakie kroki w związku z tym chcą podjąć. Może to być przekazanie 
informacji rówieśnikom poprzez edukację rówieśniczą i/lub zwiększanie świadomości i wpływanie na 
decydentów. Młodzież oraz nauczyciele i nauczycielki mogą dowolnie dostosować i uzupełniać działania tak, 
aby pasowały do założonego celu. Wsparcie nauczycieli i nauczycielek oraz innych dorosłych pomoże 
młodym ludziom w efektywnym uczeniu się, planowaniu i realizowaniu działań. 

Cele uczenia się 

• Zapoznać się z czynnikami wpływającymi na 
możliwości produkowania żywności przez 
drobnych rolników. 
 

• Uświadomić nierówności w globalnym 
systemie żywnościowym. 

• Rozwinąć empatię wobec rolników 
działających na małą skalę i 
doświadczających niesprawiedliwości. 

Rezultaty 

• Rozwinąć  podstawową wiedzę oraz zrozumienie 
systemu żywnościowego. 

• Przeprowadzić grę symulującą wyzwania i 
możliwości jakie stoją przed rolnikami działającymi 
na małą skalę. 

• Podzielić się doświadczeniami i przemyśleniami z 
gry i zastanowić się jak to może być użyte w 
edukacji rówieśniczej. 
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Materiały  

• Prezentacja PowerPoint oraz skrypt. Skrypt zawarty jest w sekcji notatek w prezentacji PowerPoint.  

• Gra “Czy możesz pokonać system?” wraz z kartami scenariuszy i szablonami kukurydzy.  
 

 

Wprowadzenie 

Wykorzystaj prezentację PowerPoint do wprowadzenia tematu wadliwego systemu 
żywnościowego, uwzględniając skalę, przyczyny i rezultaty oraz możliwe rozwiązania.  
 
Następnie przeprowadź grę edukacyjną “Czy możesz pokonać system?”, aby pomóc młodym 
ludziom lepiej zrozumieć  jakiego rodzaju są to wzywania.  
 

Czy możesz pokonać system? 

Do przeprowadzenia gry będziesz potrzebować: 

• szablony roślin uprawnych (kukurydza) i scenariusze dla grup, 

• jedną kredkę dla każdego ucznia i uczennicy oraz jedną parę nożyczek dla każdej z grup. 

Wszystkie karty pracy dostępne są w tym dokumencie. 

Przebieg gry 

Wprowadzenie 

“Czy możesz pokonać system?, jest to gra symulacyjna, która dotyczy nierówności w światowym 
sposobie zarządzania żywnością. 

Pokaż młodym ludziom schemat roślin uprawnych. Wyjaśnij, że jest to kukurydza, którą uprawia się 
na całym świecie. Zapytaj, czy ktoś jadł kukurydzę. Niektórzy na pewno tak, ale wiele osób nie 
będzie tego nawet świadomych. Podkreśl, że słodka kukurydza jest jedną z odmian kukurydzy. 
Zapytaj, czy ktoś jadł wołowinę. Wyjaśnij, że kukurydzą pastewną karmi się krowy, więc jedząc 
wołowinę pośrednio jemy też kukurydzę.  

Następnie poproś młodych ludzi, aby zastanowili się, czy są wobec tego są powiązani z rolnikami, 
którzy uprawiają kukurydzę.  

Wykorzystaj ten wątek do wprowadzenia zagadnienia światowego systemu żywnościowego, w 
którym istnieją powiązania między ludźmi produkującymi żywność i ludźmi kupującymi żywność. 
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Główne ćwiczenie  

Wyjaśnij, że teraz poznacie bliżej, jak wygląda ta część systemu, do której należą rolnicy 
produkujący żywność, na przykład kukurydzę.  

Podziel klasę na 4 grupy i rozdaj materiały. Wyjaśnij, że wszyscy są teraz rolnikami z kraju 
„Globalnego Południa”, którzy zarabiają na życie uprawą kukurydzy sprzedając ją potem na 
lokalnym rynku.  

Każda grupa musi w ciągu 10 minut wyprodukować jak najwięcej ‘plonów’ wykorzystując do tego 
dostępne materiały (możesz ten czas wydłużyć – patrz poniżej). Jedna osoba wycina kolbę 
kukurydzy, a w tym czasie reszta grupy koloruje ją. Te zadania muszą zostać wykonane bardzo 
starannie i dokładnie. Wygrywa grupa, która wyprodukuje jak najwięcej plonów.  

Warianty Ćwiczenia 

Jeśli masz mniej czasu, możesz przerwać grę po 5 – 10 minutach i rozdać każdej grupie jeden z 4 
scenariuszy (patrz niżej). Daj młodym ludziom czas na przeczytanie scenariusza i wykonanie 
poleceń, potem wznów grę na kolejne 5 – 10 min. Następnie zakończ ćwiczenie. 

Jeśli masz więcej czasu, możesz rozdać wszystkim grupom ten sam scenariusz, po jego wykonaniu 
wznowić grę na kolejne 5 – 10 min, a następnie rozdać kolejny scenariusz i ponownie wznowić grę. 
Możesz zrobić kilka takich rund, aby każda grupa zapoznała się z więcej niż jednym scenariuszem.  

Na zakończenie ogłoś zwycięską drużynę (powinna to być grupa, która wykonywała scenariusz nr 4). 

Dyskusja 

Najpierw daj młodym ludziom trochę czasu na omówienie, jak czuli się w roli farmerów będących 
częścią światowego system żywnościowego. Z jakimi wyzwaniami się zmierzyli? Dlaczego? Jak 
musieli pracować, aby odnieść sukces?  

Na forum klasy omówcie następujące zagadnienia: 

• Jak każda z grup radziła sobie po zrealizowaniu scenariuszy? 

• Jak się w związku z tym czuli? 

• Co w tej grze było sprawiedliwe, a co niesprawiedliwe? 

 

Wyjaśnij, że gra ilustruje niektóre z wyzwań i nierówności, których doświadczają rolnicy działający 
na małą skalę w światowym systemie żywnościowym.  

Podsumowanie 

Omów walory tej gry, jako formy umożliwiającej nauczenia się więcej o wadliwym systemie 
żywnościowym.  
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Zidentyfikuj możliwości jakie stały przed grupą w związku z uczestnictwem w grze oraz przeprowadź 
dyskusję z innymi młodymi ludźmi.  

Scenariusze  

Scenariusz 1 – Zmiana klimatu 

Wprowadzenie 

Temperatura na świecie wzrasta z powodu zmian klimatu. To oznacza, że niektóre z Waszych upraw będą 
obumierać (plony będą niższe) –  w niektórych afrykańskich krajach dotyczy to połowy upraw. Ponadto, 
ekstremalne zdarzenia pogodowe - fale upałów, susze i powodzie - będą częstsze i bardziej intensywne, a 
pory roku staną się mniej przewidywalne. To oznacza, że Wasza produkcja żywności zmniejszy się.  

Działanie 

Waszą farmę zalała powódź i uprawy zostały zniszczone. Naprawa szkód i wznowienie produkcji 
potrwa długie miesiące.  

Co musicie zrobić ? 

Wszystkie ‘zebrane’ plony, które wykonaliście w trakcie tej gry, zostaną zniszczone. Gdy gra zostanie 
wznowiona, musicie przez 30 sekund siedzieć z dłońmi pod Waszymi siedzeniami.  

 

 

Scenariusz 2 – Wasza ziemia została wykupiona przez bogatą firmę 

Wprowadzenie 

Bogate firmy kupują tanią ziemię uprawną w biednych krajach. Zdarza się jednak, że tereny te są 
wykorzystywane przez ubogie rodziny do produkcji żywności. Ludzie ci są często bez uprzedzenia lub w 
krótkim terminie wysłaszczani (otrzymują nakaz opuszczenia ziemi, którą zajmowali), często nie otrzymują 
też wystarczającej rekompensaty pieniężnej za poniesione straty. Czasem teren ten jest potem 
wykorzystywany do produkcji biopaliwa (paliwa uzyskiwanego z roślin), czasem leży odłogiem, aby kupujący 
mógł ją wykorzystać w przyszłości.  

Działanie 

Połowa Waszej farmy została kupiona przez dużą międzynarodową firmę żywnościową i nie wolno Wam tam 
już nic dłużej uprawiać. 

Co musicie zrobić? 
 
Oddajcie połowę kartek papieru. 
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Scenariusz 3 – Wzrost cen żywności 

Wprowadzenie 

Jeszcze do niedawna liczba ludzi na świecie, którzy nie mieli wystarczającej ilości pożywienia, spadała. Jednak 
teraz liczba ta rośnie. Ważną przyczyną tego zjawiska jest wzrost cen żywności. Oznacza to, że wiele rodzin 
musi, każdego tygodnia, przeznaczać na pożywienie aż do 75% swojego budżetu. Gdy ceny jedzenia 
zmieniają się gwałtownie, rodziny nie dają sobie rady. Rolnicy, którzy produkują żywność na sprzedaż, także 
muszą kupować jedzenie, więc ten problem również ich dotyczy.  

Działanie  

Nie stać Was już na zakup podstawowych produktów spożywczych, których sami nie wytwarzacie. Ponieważ 
nie macie żadnych oszczędności, musicie sprzedać narzędzia rolnicze, aby mieć pieniądze na zakup żywności. 

Co musicie zrobić? 

Oddajcie połowę ołówków i nożyczek.  

 

 

 

Scenariusz 4 – Inwestycje 

Wprowadzenie 

500 milionów małych gospodarstw rolnych rozsianych po świecie produkuje żywność dla 2 miliardów ludzi –  
jednej trzeciej ludzkości. To pokazuje, jaki wpływ na światowy system żywnościowy mają drobni rolnicy. 
Mogliby produkować jeszcze więcej. Z pomocą rządów i przy wprowadzaniu lepszych metod upraw ich plony 
mogłyby jeszcze wzrosnąć. Na przykład w Wietnamie, gdzie rząd wspiera drobnych rolników, liczba głodnych 
osób zmniejszyła się w ciągu ostatnich 12 lat o połowę.  

Działanie 

Rząd przeznacza środki na wsparcie małych gospodarstw rolniczych. 

Co musicie zrobić? 

Otrzymujecie dodatkowe nożyczki, ołówki i papier. 
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Szablon Kukurydzy   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


