
Wstęp:

Brzmiący obco i tajemniczo temat zajęć jest bardzo entuzjastycznie
odbierany przez uczniów. Obecnie przez cały rok można spotkać owoce
egzotyczne, ale nie zastanawiamy się dłużej „jak one rosną”, jak wyglądają w
naturze czy w końcu skąd pochodzą. Bardzo często jesteśmy nieświadomi, mamy
bardzo małą wiedzę na ich temat.

Zajęcia poświęcone egzotycznym owocom, przyprawom, napojom
pozwolą uczniom na poszerzenie swojej wiedzy na temat ich pochodzenie,
wyglądu, zastosowania. Będą mogli zajrzeć w głąb orzecha kokosowego,
posadzić ananasa czy rozpoznać i skosztować różne gatunki herbaty.

Temat zajęć: Egzotyka w Twojej kuchni.

Poziom: zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas IV – VI do przeprowadzenia
na zajęciach pozalekcyjnych np. kółku przyrodniczym.

Cel ogólny:
- pobudzenie ciekawości w poznawaniu różnorodności świata
-samodzielne poszukiwanie potrzebnych informacji i materiałów

          Cele operacyjne:
  Uczeń:

�  wymienia owoce, warzywa, nasiona, przyprawy, napoje pochodzące z
obszarów międzyzwrotnikowych

�  potrafi rozpoznać wybrane owoce
�  wie, jaką część rośliny użytkujemy
�  potrafi wskazać na mapie fizycznej świata pochodzenie roślin
�  operuje różnymi źródłami wiedzy i informacji
�  współdziała w zespole

  Metody:

�  słowna – pogadanka, dyskusja
�  praktyczna – ćwiczenia uczniowskie
�  oglądowa - obserwacja bezpośrednia

 Formy pracy:

� zbiorowa
� zespołowa
� jednostkowa



 Środki dydaktyczne:

�  symbole owoców
� krzyżówki dla każdego ucznia
� świeże owoce egzotyczne, przyprawy, kawa, herbata, kakao (wg uznania i

możliwości)
� opakowania po kakao, czekoladzie
� doniczki z ziemią kwiatową
� mapa fizyczna świata

Czas trwania zajęć: 2 godziny.

Do przeprowadzenia zajęć proponuję:
 ananasa, awokado, banana, cytrynę, grejpfruta, granat, kiwi, kokos,
mandarynkę, mango, melona, pomarańczę, oliwkę
herbatę, kakao, kawę
 cynamon, goździki, pieprz
ryż, migdały, sezam.

Piśmiennictwo:
1. Bezpańska - Oglęcka A. i Oglęcki P. Vademecum młodego ekologa,

Warszawa 2001
2. Colditz G. i P. Owoce egzotyczne, seria „Przewodnik kieszonkowy”
3. Dostatni B. Magda w świecie roślin, KAW Poznań 1990

Uczniowie wcześniej losują karteczki z nazwą owocu na temat, którego zbierają

informacje dotyczące:
- pochodzenia
- wyglądu
- ciekawostki.

W miarę możliwości przynoszą świeże owoce lub ilustracje.

                              Przebieg zajęć:

1. Część wstępna.

Nauczyciel pisze na tablicy temat zajęć „Egzotyka w twojej kuchni”
- pogadanka z uczniami, – Co oznacza ten brzmiący tajemniczo temat?



2. Część zasadnicza:

1. Uczestnicy zajęć dzielą się wiadomościami, które przygotowali wcześniej na
w/w temat. Omawiają pochodzenie, wygląd, ciekawostki dotyczące określonej
rośliny. Pokazują przyniesione okazy, ilustracje.
Na mapie fizycznej świata uczeń zaznacza odpowiednim symbolem miejsce
pochodzenia danej rośliny.

Nauczyciel koordynuje przebieg zajęć i służy pomocą w razie potrzeby.

2. Zajęcia praktyczne:
- uczniowie zakładają egzotyczny zagajnik na parapecie: sadzą w doniczkach
nasiona cytryny, przed posadzeniem lekko nacinają nasiona żyletką by lepiej
ciągnęły wodę.
( Jeżeli mamy to możemy założyć hodowlę awokado – pestkę umieszczamy na
powierzchni wody opierając na zapałkach, gdy pojawi się pierwszy pęd, sadzimy
pestkę tak, by była do połowy zagłębiona w ziemi) lub ananasa ( odcinamy
pióropusz liści, przesuszamy przez 2 – 3 dni a następnie sadzimy do doniczki),

- uczniowie odczytują skład opakowań po kakao, czekoladzie,

- porównują wygląd, zapach, smak różnych gatunków herbaty liściastej np.
zielonej i czarnej. Zaparzają pod kontrolą nauczyciela i wypijają,

- uczniowie poznają budowę orzecha kokosowego.( Musimy mieć dwa orzechy
kokosowe. Jeden orzech musimy rozłupać przed zajęciami, na jego wierzchołku
znajdują się trzy ciemne plamki. Przebijamy dwie ( używając młotka i gwoździa)
i wylewamy mleczko z orzecha do słoiczka. Pusty kokos przecinamy piłką na
pół.)
Na zajęciach pokazujemy uczniom cały kokos, a następnie przecięty.
Wewnątrz jest białe bielmo ( tzw. kopra – po wysuszeniu i rozdrobnieniu
otrzymujemy wiórki kokosowe) i mleczko kokosowe. Kroimy miąższ w kostkę,
zalewamy go 2 szklankami wody, miksujemy, cedzimy przez sitko – otrzymujemy
mleczko kokosowe. Łupiny wykorzystujemy np. jako doniczki.



3.Część podsumowująca.

 1. Rozdajemy krzyżówkę z hasłami dotyczącymi wiadomości z zajęć. Uczestnicy
rozwiązują ją w parach lub pojedynczo.

2. „Tor przeszkód” – uczniowie otrzymują instrukcję dotyczącą zadań do
wykonania:

�  za pomocą chińskich pałeczek przenieś jak najszybciej 10 ziarenek kawy
z jednego pojemnika do drugiego

�  rozpoznaj z zasłoniętymi oczami po kształcie, – jaki to owoc?

�  zjedz nie krzywiąc się plaster cytryny

�  rozdziel wykałaczką ziarenka ryżu od ziarenek piasku nic nie rozsypując

�  jaki to owoc? rozpoznaj na ilustracjach

krzyżówka

znaczenie wyrazów:

1. kwaśny owoc……………………………………(cytryna)
2. rośnie w wodzie………………………………..(ryż)
3. najpopularniejszy napój………………………(herbata)
4. owoc, kolor, broń………………………………(granat)
5. duży, żółto – pomarańczowy owoc…………..(grejpfrut)
6. symbol bogactwa………………………………(kokos)
7. sproszkowana kora używana jako przyprawa………(cynamon)

1.
2.

3.
4.

6.
7.

Opracowała: mgr Małgorzata Dobosz



Symbole owoców:

                                       

                                                               

                                          

                                                     


