
SKĄD SIĘ BIORĄ PRODUKTY EKOLOGICZNE?

Zajęcia w ramach narodowego programu edukacyjnego 
„Skąd się biorą produkty ekologiczne?”

pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Cele ogólne:

-poznawanie nieprzetworzonych produktów ekologicznych i zachęcanie do 

ich rozpoznawania i spożywania,

-poznawanie piramidy zdrowego odżywiania,

-wdrażanie do zdrowego stylu życia,

-wyrabianie właściwych nawyków w zakresie higieny.

Cele szczegółowe:

przewidywane osiągnięcia dziecka

Dziecko:

-rozpoznaje po znaku i nazywa wybrane produkty ekologiczne,

-uzasadnia dlaczego należy myć ręce,

-poprawnie myje ręce



Rozmowa wstępna. 
Prowadzący przynosi ekologiczną torbę z zakupami- produktami 

ekologicznymi. Dziecko rozpakowuje torbę.

Obserwacja produktów.
-dzieci oglądają produkty, dzielą się spostrzeżeniami
- wyłonienie znaczka EKO

Ustalenie celu zajęć:

Dziecko odpowiada na pytanie: Jak myślisz, czego będziemy się dziś 
uczyć? (o jedzeniu, które ma takie znaczki, dowiemy się o nim 
czegoś ważnego i ciekawego).

„Skąd się diorą produkty ekologiczne?”-  oglądanie filmu 
ukierunkowane przez prowadzącego:

-popatrz uważnie i wypatruj takich znaczków,
-słuchaj, co one oznaczają,
-powiedz, czy mieliśmy rację,
-zaobserwuj skąd się biorą produkty oznaczone takim znaczkiem.

https://www.gov.pl/attachment/c707f05a-61f9-416f-8872-35986f5889c4



„Czym jest gospodarstwo ekologiczne” – rozmowa na temat 
filmu. 

Powrót do pytań ukierunkowujących oglądanie filmu. Dziecko odpowiada 
na pytania.
Rodzic  raz jeszcze tłumaczy dziecku, czym charakteryzuje się 
gospodarstwo ekologiczne (np. zakaz używania chemicznych środków 
ochrony roślin, nawozów
sztucznych, pasz przemysłowych, stymulatorów wzrostu, karmienie 
zwierząt paszą wyprodukowaną w tym gospodarstwie, używanie nawozów 
wytworzonych przez hodowane zwierzęta, konieczność zachowania 
różnorodności gatunków roślin i zwierząt).

Uogólnienie znaczenia symbolu.
 Rodzic pokazuje dziecku raz jeszcze symbol żywności ekologicznej. 
Dziecko omawia symbol, przelicza gwiazdki.
-Pożywienie dla ludzi jest robione z roślin albo zwiezrząt. Ważne jest to, by
te rośliny i zwierzeta były zdrowe- bo wtedy my będziemy zdrowi.
-Taki znaczek mają te produkty, które karmi się najzdrowszym dla nich, 
naturalnym pokarmem. Naturalnym czyli takim, który nie ma żadnych 
sztucznych, niezdrowych dodatków.

Projektowanie własnego symbolu żywności ekologicznej 
-dziecko projektuje symbol żywności ekologicznej według własnego 
pomysłu.

Rekonstrukcja piramidy żywienia i analiza jej zawartości:
- dziecko otrzymuje piramidę pociętą na paski, 
-ogląda je kolejno i nazywa umieszczone na poszczególnych paskach 
produkty,
-dzieli nazwy na sylaby, głoski,
-odpowiada na pytanie: dlaczedo ważne jest jedzenie produktów 
umieszczonych na paskach?
-układa piramidę i analizuje jej zawartość: Jakich produktów powinniśmy 
jeść najwięcej? Czego nie może zabraknąć w naszym jadłospisie? Dlaczego 
powinniśmy jeśćurozmaicone posiłki?
 



Popatrz na piramidę i przypomnij, co należy robić, aby prowadzić zdrowy 
styl życia.

Rozwiązanie zagadki: 

-skoro mamy już zdrowe ekologiczne produkty, to zjedzmy coś zdrowego, 
na początek wybierz ten, który jest rozwiązaniem zagadki:

Dobra gotowana, dobra i surowa.
Choć nie pomarańcza, lecz pomarańczowa.

Kiedy za zielony pochwycisz warkoczyk.
I pociągniesz mocno – wnet z ziemi wyskoczy. 

Jest to owoc czerwony,
żółty albo zielony

a gdy się już nim najesz
ogryzek z niego zostaje. 

Pamiętajcie, konieczne jest mycie rąk przed degustacją umytych warzyw i 
owoców.



 

Jabłuszko- praca plastyczna



Rozmowa podsumowująca:
-Czego się dziś nauczyliśmy?
-Do czego zachęciły nas dzisiejsze zajęcia?
-Zakończenie zajęć hasłem:

„Z tego wniosek jest logiczny, że wybieram
produkt... EKOLOGICZNY”.

EKOimiona
Zabawa polega na dodaniu sylaby EKO przed imienem każdego 
członka rodziny, np. EKOZuzia

źródło pomocy: 
INTERNET


