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I. Modul
FRISS ÉLELMET KÖZELBŐL

ELVEK ÉS CÉLKITŰZÉSEK

1. MODUL:
FRISS ÉLELMET KÖZELBŐL
A “TERMÉSZET LECKÉI” ALAPELVEI
• A természetben a dolgoknak többszörös haszna van
• A természet sokféleséget teremt
• Hulladék =élelemforrás
Célkitűzések:
• A természet nyújtotta sokféle haszon felismerése, tudatosítása
• A sokféleség felfedezése a természetben
• A cirkuláris gazdaság fogalmának megértése
• A fogyasztási szokások megváltozásának és következményeinek a
felismerése és tudatosítása
• A természetes termékek és a hagyományos értékek terjesztése
Műveltségi terület:
Természettudomány, Társadalomtudomány, Művészet, Technológia,
Idegennyelv és kommunikáció
Ajánlott korosztály: 12-16 év

INSPIRĂ-TE
INSPIRÁCIÓ
INSPIRÁCIÓ
Értékeink
A témára való ráhangolódást segítheti a következő
tevékenységek egyike:
1. Tegyünk egy sétát az iskola kertjében vagy a közeli
CÉLKITŰZÉSEK parkban, ahol a tanulók megfigyelhetik,
rácsodálkozhatnak a természet szépségeire és
• Fedezzék fel, hogy a felfedezhetik a benne rejlő igazi értékeket. A természet
minden élőlénynek a forrása, minden
természetben
mindennek többféle
elemnek megvan a maga haszna.
haszna van
Például a növények a talajból, levegőből,
• A helyi értékek
a Naptól nyerik a táplálékot, az energiát,
felismerése,
majd az állatok táplálékául
tudatosítása
szolgálnak. Az állatok hozzájárulnak a talaj feljavításához, biztosítva újabb növények fejlődését és ez a
KOMPETENCIÁK
körfolyamat folytonos.
Keressetek három példát a fentiekre!
Analitikus
2. Nézzétek meg a következő kisfilmet
kompetenciák:
megfigyelés, elemzés, vagy képeket:
következtetések,
http://www.youtube.com/watch?v=fzyt8t6W8Pk.
Kritikus gondolkozás Ezeken a tanulók felfedezhetik a festői, autentikus
erdélyi tájat, ahol még fellelhetőek az itt élő emberek
hagyományos életmódjának elemei. Ezeken a tájakon az
emberek még őrzik az élet fenntartásához szükséges
ismereteket, amelyeket generációról generációra
örökítettek át évszázadok óta. Itt állították elő a tartós
háztartási cikkeket, termelték meg a szükséges
élelmiszereket.

INSPIRĂ-TE
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RÁCIÓ

A tanár figyelmébe:
A film megbeszélése során a következő kérdésekre
válaszolhatnak a tanulók:
Mit jelent számotokra ez a táj?
Melyek az értékei, tartalékai ennek a vidéknek?
A filmen megjelenő vidék nagyon értékes gazdasági potenciállal
rendelkezik: biodiverzitás, gazdag vadvilág, ökoturizmusra,
kikapcsolódásra alkalmas vidék.
Megfigyelhető a természet sokféle haszna: legelők az állatok
számára, az élelem megtermelésére szolgáló zöldséges kertek
gyümölcsösök, stb. Elbeszélgetünk az utóbbi időben észlelhető
táplákozási szokások változásáról, annak hatásáról.
Honnan származnak az élelmiszerek, hogyan készítik el,
tárolják őket? Hogyan történt ez régen, hát napjainkban?
Milyen változások történtek?
Gondolkozzatok el a bekövetkezett változások
következményein! A hagyományos mezőgazdaság
a termelők anyagi, lelki, társadalmi jólétét
biztosította: generációkon keresztül átadták azt a tudást, amelynek
birtokában megtermelhették, előállíthatták a szükséges anyagi
javakat és ez biztonságot, jövedelmet jelentett a család számára.
Napjainkban a bevásárlóközpontokban nagy távolságból importált
áruk vásárolhatók. Ezeknek a termékeknek a szállítása,
csomagolása sok energiát igényel, áruk és minőségük változó.
A biofarmok környezetbarát módon előállított minőségi
élelmiszereket kínálnak, de áraik miatt nem elérhető mindenki
számára. Legmegbízhatóbb minőségű termékek állíthatók elő
saját gazdaságban.

FELFEDEZÉS
DESCOPERĂ
Mivel táplálkozunk?
Honnan származik az
élelmiszer?
CÉLOK
• A hagyományos
értékek és természetes
termékek terjesztése
• A rendelkezésre álló
helyi erőforrások
felhasználása.
• A fogyasztási
szokások
megváltozásának és
következményeinek a
felismerése és
tudatosítása

Biofarmról

Helyi piacról

.

KOMPETENCIÁK
Csapatmunka, kritikus
gondolkozás,
vállalkozási készségek,
elemzés,
döntéshozatal
vagy a bevásárlóközpontból.

A természetben az állatok különböző
módon jutnak élelemhez. Nálunk télen
jelent ez gondot, de sokféleképpen lehet
ezt megoldani: a medve hibernál, a
vándormadarak nagy távolságra repülnek.
A mókus összegyűjti és elraktározza
télire az élelmet, miért ne tehetnénk
mi is hasonlóan?
Figyeljétek meg a mókus igyekezetét és kitartó
munkáját:
http://www.youtube.com/watch?v=UpCP__O8qNE
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Honnan származik?
Sétáljatok el a közeli piacra, majd a bevásárlóközpontba!
Válasszatok ki 5-6 olyan alapélelmiszert, amely a ti
vidéketeken is megterem, de a bevásárlóközpontban
gyakran importból származik! Például: hagyma,
fokhagyma, murok, krumpli, alma, üditő italok,
tejtermék: tej vagy joghurt, stb. Jegyezzétek fel a
jellemző adatokat: származási hely, szavatossági idő, stb!
Táblázatba összefoglalva a kapott adatokat hasonlítsátok
össze a kétféle helyről származó árucikkekről!
Megtekintve az alábbi videoklippeket feltevődik a kérdés:
miért van szükség a sok energiát igénylő technológiai
folyamatokra, amelyek megváltoztatják a termékek
minőségét is. Tudnátok ti is készíteni joghurtot?
http://www.youtube.com/watch?v=kecBi27dhjw&featu
re=related
Milyen hagymát vegyünk?
http://www.youtube.com/watch?v=CD-qPKKbyE&feature=related
Megéri a ráfordított energiát? Az élelmiszer minőségét a
feldolgozás, (ipari) előkészítés nagy mértékben
befolyásolja – egészségi szempontból negatív irányba.
Gyűjtsetek adatokat a csomagolási folyamatról: milyen
csomagolóanyagokat használtak, ezek előállítási módja,
felhasználás után mi lesz velük.
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Ökológiai lábnyom
Az ökológiai lábnyom egy adott életszínvonalon élő emberi
populáció tevékenysége által a környezetre kifejtett hatás.
A ökológiai lábnyom az a terület (hektárban kifejezve), ami
károsodás nélkül meg tudja termelni az aktuális életvitelhez
szükséges javakat (élelem, energia, szemét, stb.). Az átlagos
egy főre eső ökológiai lábnyom 2,2 hektár, 2,5-szer nagyobb,
mint 1961-ben. A Földön 11,3 milliárd hektár biológiailag aktív
föld- és tengerfelület van és 6,1 milliárd ember, akkor
kiszámítható, hogy valójában minden emberre csak 1,8 hektár
jut. (forrás: wikipedia). További adatok:
http://lefo.wikispaces.com/Amprenta+ecologica vagy
www.generatiaverde.ro, http://www.ceasulcuc.ro/mediu/ ,
http://myfootprint.org/en/visitor_information/, stb.

Az élelmiszerek előállítása, szállítása és elosztásakor
keletkezett CO2 meghatározható, ezt karbon lábnyomnak
nevezik.
Feladat: Határozzátok meg mennyi a fent vizsgált élelmiszerek
ökológiai lábnyoma, ameddig az asztalodra kerülnek! Ebben
felhasználható a következő weboldal:
www.mtvsz.hu/karbonkalkulator.
Hasonlítsátok össze: 1. A kapott lábnyomot, ha a termékek a
közelből vagy külföldről érkeznek ( pl. Kína –fokhagyma, alma
- Spanyolország, Olaszország, murok -Bulgária ).
2. A piaci és a bevásárlóközpontból vásárolt termékek árait és
frissességét. Vizsgáljátok meg mit tartalmaz az ár? Ha
figyelembe vesszük a költségeket: előállítás, csomagolás,
szállítás –ez az árkülönbség méltányos?
Vizsgáljátok meg a fenti folyamatok során keletkezett
csomagolóanyagok, hulladék, kibocsátott üvegházhatású gáz
kérdéskörét!Tartalmazza az ár ezeket a tényezőket?
Keressetek megoldási javaslatokat, amelyek csökkentik a
szállítás okozta negatív hatásokat!

MEGÉRTÉS
Hogyan készíthető egészséges élelem?
Az egészséges élelem friss és természetes hozzávalókat
tartalmaz. Az egészséges táplákozás
szükségességének népszerűsítése érdekében a
•Az egészséges
tanulók egy projektet kezdeményezhetnek, amelynek
táplálkozás előnyeinek
része egy kampány szervezése „Egészséges és
tudatosítása
•A természet nyújtotta
tudatos táplálkozás” címmel. A nyár ízeit és zamatát
sokféle haszon
tartalmazza a télire befőzött, hagyományosan
felismerése, tudatosítása
készített zakuszka, amelynek elkészítését meg lehet
tanulni a következő kisfilmen:
KOMPETENCIÁK
http://www.youtube.com/watch?v=CxOP5zKm7ZQ
A helyi termékek frissek, rövid időt és távolságot tesznek
Kreativitás, kritikus
meg a fogyasztóig (tehát a karbon lábnyom
gondolkozás ,
rövidebb), tápanyagokban gazdagabbak, tehát
vállalkozási készségek
egészségesebbek. Az előállítástól a fogyasztásig
keletkezett hulladék komposztálható, amelynek
során keletkezett anyag talajjavítóként újra
felhasználható, tehát a körkörös gazdaság eleme
fellelhető. Ezzel a módszerrel kikerülhető a
műtrágya használata.
Ez az eljárás környezetkímélő, a hagyományos
gazdálkodók is használták, az alábbi kisfilmekben
pedig nyomon követhető:
http://www.youtube.com/watch?v=pjuQU2SlkkI
http://www.youtube.com/watch?v=W_pnXilN560&featur
e=related
Beszéljétek meg kiscsoportokban
ennek a módszernek az előnyeit !
CÉLOK

MEGÉRTÉS

Mit tanulhatunk a természettől?
CÉLOK
• A tanulók értsék meg,
hogyan tudunk eljutni a
lineáris gazdaságtól a
cirkuláris gazdaságig a
természetet utánozva

A természetben nem keletkezik szemét. Hogyan oldja
meg a természet ezt a problémát?
A következő film bemutatja hogyan működik a
természet:
Get loopy http://bit.ly/IJHXDe

KOMPETENCIÁK
Kreativitás, kritikus
gondolkozás,
elemzés

A hulladék élelmet/táplálékot jelent: a természetben
minden visszakerül a körforgásba: ami
hulladéknak tűnik, az táplálékká alakul a
következő ciklusban. Például az ősszel lehulló
falevelek lebomlanak, javítják a talajt, amiben
tavasszal új növények nőnek. A természettől ezt
a modellt eltanulhatjuk: az ember alkotta
technikai folyamatokat, amelyek általában
lineárisak át kell alakítani körkörös/cirkuláris
folyamatokká. Megértve annak fontosságát,
hogy a nem megújuló erőforrások hatékony
felhasználása, és az ipari folyamatokban a
hulladékok újra visszavitele a termelési
folyamatba mennyire lényeges, egy lépcsőfokot
léptünk a fenntartható gazdaság felé, ahol a
keletkezett szemét mennyisége jelentősen
csökken és az egyre nagyobb nyersanyag igény
is kielégíthető hosszú távon.
Hogyan tudjuk ezt körfolyamatot a gazdaság más
területén is alkalmazni?

APLICĂ
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EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS
Az asztalunkra kerülő élelmiszerek összetétele
megváltozott az utóbbi évtizedekben. A tartósítószerek,
állagjavítók, ízfokozók, különböző adalékanyagok
mellékhatásai idővel fejtik ki negatív hatásukat a
szervezetre, élelemiszereink lehetőleg ne tartalmazzanak
Célok
ilyen anyagokat. Legjobb minőségűek a természetes
körülmények között frissen termelt termékek, amelyeket
• A tanulók
érdemes télire is tartósítani.
feismerik, hogy az
egészséges
Beszélgetés: Elemezzétek azokat az ismert módszereket,
táplálkozás
alapanyaga a helyi,
amelyekkel télire tartósíthatjuk az élelmiszereket!
friss termékek
Sokfélét már nem is használunk, lassan feledésbe merül.
• A tanulókban
Kérdezzétek meg a nagymamát, hogyan tették ezt az ő
tudatosítani a helyi
termékek gazdasági
gyerekkorában? Ezekben a folyamatokban
szerepét
keletkezett maradékok komposztálhatóak, tehát
nem terhelik a környezetet sem .
Kompetenciák
Vacsora a közelből
Vállalkozási
Állítsatok össze olyan étrendet, amely
ismeretek, készségek,
figyelembe veszi a fenti megállapításokat!
csapatmunka,
kreativitás
Használjatok különböző évszakokra
vonatkozó szezonális, helyi termékeket a
napi/heti menü összeállításakor!
Készítsetek az iskolában a szezonnak megfelelő
gyümölcsalátát, zöldségből salátát, használjatok
különféle fűszereket!
Szervezzetek az iskolában kiállítást és vásárt az általatok
készített finom falatokból!
Gyűjtsetek hagyományos recepteket, és írjatok
szakácskönyvet (pl. almás tészta, madártej, stb.)!
Kezdeményezzetek beszélgetést a vidék gazdasági
lehetőségeiről: gasztronómiai ökoturizmus, ahol a fiatal
nemzedék idegennyelv tudása hasznosítható,
biotermékek eladása, stb.
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Komposztálás az iskolakertben
A kisfilmen
látott utasításokat követve
.
építsetek komposztáló ládát és rakjátok
oda a szerves hulladékot! Rövid időn belül
sok-sok kisállat kezdi el a biomassza
lebontását. Kövessétek havonta a
folyamatot és arra is gondolhattok, hogyan
fogjátok felhasználni a létrejövő talajt.
Javaslat: ültessetek virágokat, cserjéket,
fűszernövényeket, stb!
Építsetek gyümölcsaszalót
sörösdobozokból (upcycling)! A
szükséges információkat megtaláljátok:
http://gyumolcsaszalo.wordpress.com/201
1/03/14/bemutattuk-az-aszalonkat/...
Vagy: http://think.transindex.ro/?p=6958
Látogatás egy hagyományos biofarmra
Figyeljétek meg hogyan élnek az állatok
természetes körülmények között! A
látogatás előkészítésekor a tanulók
adatokat gyűjtenek az élemiszerekről, és
az egészséges táplálkozásról. A háztáji
gazdaságban megfigyelik az udvart, a
kertet, hogyan élnek az állatok. A szerves
hulladékok útját is érdemes megfigyelni,
itt semmi sem vész el, hanem visszakerül
a körforgásba.
Kezdeményezzetek kampányt!
Figyelemfelkeltő akciókat szervezhettek.
Győzzétek meg a társaitokat, szüleiteket
és az iskola vezetőségét, hogy részesítsék
előnybe a helyi termékeket!

Trhjk

j

Fűszerkert

A természetnek sokféle
haszna van: fűszerként
használható sokféle növény,
ezek gazdagítják ételeink
ízvilágát, javítják tápértékét. A
természet kínálja a sokféle
betegséget megszüntető
gyógynövényeket.
Ültessetek a kert egy sarkába
fűszernövényeket és
tájékozódjatok a felhasználási
lehetőségekről! Használjátok a
komposztálóban képződött talajt
ezekben az ágyásokban!
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Iskola /Helység
Név
Osztály
Minden oszlopból válaszd ki azt az állítást, mely legjobban igaz rád a modul
befejezése után!

Kritikus
gondolkodás
Az
információk
elbírálása

Kreativitás

Átadás
Átadás

Mérlegelés & Értékelés

Képzelet
használata

Kezdeménye
-zés

Mérlegelés

Értékelés

Mindig gondolok
arra, hogy mit
veszek, eszem és
annak a
környezetre
gyakorolt
hatására is.

Gazdag
képzelőerővel rendelkezem.

Vezető
szerepet
vállalok az új
ötletek és
tevékenységek
kipróbálásában.

Állandóan
megosztom
gondolataimat
beszéd, írás
vagy közösségi
oldalakon
keresztül.

Szeretek
elgondolkodni
azon amit
tanulok vagy
amit másoktól
hallottam, mert
így új ötleteim
támadnak.

Fel tudom
mérni
haladásomat a
tanulás és
megértés terén.

Gyakran
gondolok arra,
hogy mit
vásárolok, eszem
és annak a
környezetre
gyakorolt
hatására is.

Szeretek
kapcsolatot
teremteni az új
ötletek és az
értelmük között.
Ezt csak
barátaim segítségével tudom
megtenni.

Barátaim vagy
tanáraim
segítségével
próbálok ki új
ötleteket és
tevékenységeket.

Barátokkal,
családtagokkal
és tanárokkal
megosztom
gondolataimat.

Szeretek
elgondolkodni
azon amit
tanulok vagy
amit másoktól
hallottam,de az
új ötletek
kidolgozásához
segítségre van
szükségem.

Segítségre van
szükségem
ahhoz, hogy a
tevékenység
során felmérjem
haladásomat.

Néha gondolok
arra, hogy mit
vásárolok, eszem
és annak a
környezetre
gyakorolt
hatására is.

Felnőtt segítsége
nélkül nehéz
kapcsolatot
teremtenem az új
ötletek és az
értelmük között.

Társulok
barátaimhoz
mikor új
ötleteket és
tevékenységeket
próbálnak ki.

Csak akkor
osztom meg
gondolataimat,
ha kérdeznek.

Többször
szorulok
segítségre a
tapasztaltak
mérlegelésében.

Segítségre van
szükségem a
haladás és
tanulás
felméréséhez.

Soha sem
gondolok arra,
hogy mit veszek,
eszem és annak
a környezetre
gyakorolt
hatására is.

Szeretem, ha
megmondják mit
jelentenek a
dolgok.

Inkább
másokra
hagyom az új
ötletek és
tevékenységek
kipróbálását.

Inkább nem
osztom meg
gondolataimat
és aggódom,
hogy
elfogadják-e
véleményem.

Követem az
utasításokat és
megtanulom,
amit kell.

Segítség nélkül
nem tudom a
haladásomat
felmérni.
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Kérdések

“A természet leckéi”
tevékenységei
nyomán

Mit tanultál, hogyan változott
a gondolkodásod?

Mit tanulhatunk a
természettől?

A természetnek sokféle
haszna van. Keress rá
példát.
Mit jelent:
“hulladék = táplálék”?
Ismersz alkalmazást a
valós életből?
Milyen újdonságot
fedeztél fel a
természetről?
A TL kísérletei
segítettek abban, hogy
pozitívan gondolkodj a
jövőről?

Több Modult, információt és linket a “Természet leckéi” projektről a
www.lessonsfromnature.org site-on találtok

