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Cykl zajęć: Pochodzenie produktów 
Tematy:  

• „Dalekomorska podróŜ kukurydzy” 
• Co to za produkt, co to za roślina? 
• Na targu Indian w Gwatemali 

 
Cele: 

1. poznanie roślin pochodzących z róŜnych rejonów Ameryki Łacińskiej 
2. poznanie wyglądu roślin bazowych, pochodzących z Ameryki Łacińskiej i kojarzenie 

ich z produktem ostatecznym 
3. poznanie wyglądu i zachowań Indian w Gwatemali 

 
Temat: „Dalekomorska podróŜ kukurydzy” 
 
Potrzebne środki i materiały: duŜa plansza lodówki, w której znajdują się następujące 
produkty (najlepiej, gdyby produkty były naturalne, jeśli ich nie mamy moŜemy posłuŜyć się 
planszami lub rysunkami produktów): kakao, puszka kukurydzy, pomidory, ziemniaki, 
papryka, orzeszki ziemne, wanilia, fasola; ilustracje roślin bazowych: papryka, fasola, 
kakaowiec, wanilia, pomidor, orzech ziemny oraz wycięte fragmenty tych roślin do 
rozpoznawania; tekst opowiadania „Dalekomorska podróŜ kukurydzy” (załącznik 2) ; mapa 
obejmująca obszar Ameryki Łacińskiej (Meksyk, Ameryka Środkowa, Ameryka 
Południowa). 
 
1. Zaglądamy do lodówki.  
Uczniowie obserwują i nazywają produkty, zastanawiają się, które z nich są polskie, a które 
przybyły z daleka. Następnie dzielą je na dwie grupy: produkty polskie, produkty, które 
przybyły z daleka (jeśli temat ten na temat pochodzenia produktów nie jest pierwszym 
z serii zajęć moŜna dokonać podziału na produkty rdzennie polskie i pochodzące z Ameryki, 
w zaleŜności od wieku uczniów moŜna podziału zrobić na produktach „wyjętych” z naszej 
lodówki, uczniom starszym moŜna dać najpierw kartki z rysunkami produktów do 
pokolorowania i podpisania, a następnie do indywidualnego posegregowania).  
 
2. W celu weryfikacji ustalonego podziału uczniowie słuchają wierszowanego opowiadania 

„Dalekomorska podróŜ kukurydzy”. (załącznik 2) 
 
3. Po wysłuchaniu tekstu dokonują weryfikacji wcześniej pojętych decyzji w sprawie 

pochodzenia róŜnych produktów. 
 
4.  Umieszczenie na mapie Ameryk symboli produktów, dla dzieci starszych to zadanie 

moŜe być poprzedzone instrukcjami: 
Kukurydza pochodzi z Meksyku. 
Pomidor drzewiasty pochodzi z Peru, rośnie teŜ w Brazylii. 
Ojczyzną ziemniaków jest Peru.    
 
Rozwinięcia tematu: 
1. Zabawa, co znikło  z lodówki (cel: utrwalenie nazw produktów). Uczniowie odwracają się 
lub zamykają oczy, a nauczyciel zabiera jeden produkt z lodówki. 
 
2. Co to jest?, Jaki ma smak?, Kształt, Jakie jest w dotyku? Jak pachnie? – do tego ćwiczenia 
potrzebne są prawdziwe produkty, uczniowie próbują odpowiedzieć na pytanie badając 
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produkty wyjęte z lodówki. Ćwiczenie moŜna zakończyć zagadkami, z zamkniętymi oczami, 
uczeń próbuje zgadnąć, co to za produkt dotykając, wąchając i próbując go.  
 
3. Czytanie z podziałem na role lub inscenizacja wierszowanego opowiadania „Dalekomorska 
podróŜ kukurydzy”. 
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Temat: Co to za produkt, co to za roślina? 
 
Potrzebne środki i materiały: ilustracje roślin bazowych: papryka, fasola, kakaowiec,  
wanilia, pomidor, orzech ziemny, ziemniak oraz wycięte fragmenty tych roślin do 
rozpoznawania; elementy loteryjki obrazkowej; Sekrety roślin (załącznik 1); produkty lub ich 
rysunki/ilustracje: paczka orzeszków ziemnych, nutella, koncentrat pomidorowy,  mielona 
papryka, cukier waniliowy. 
 
1. Nauczyciel rozkłada przed uczniami ilustracje zdjęć roślin: kakaowca, pomidora, papryki, 

ziemniaka, kukurydzy, fasoli, wanilii. KaŜde z dzieci otrzymuje fragment zdjęcia 
i próbuje zgadnąć z  jakiej rośliny pochodzi. 

 
2. Po odnalezieniu roślin uczniowie próbują nazywać rośliny przedstawione na zdjęciu. 

Nauczyciel dzieli dzieci na kilka grup, kaŜda z nich otrzymuje 
karteczki z nazwami wszystkich roślin na zdjęciach i kładzie je  pod 
odpowiednimi roślinami. Później z całą grupą weryfikuje poprawność nazywania roślin. 
Z młodszymi uczniami moŜna wspólnie nazywać rośliny i kłaść pod nimi podpisy. MoŜna 
takŜe przeprowadzić zabawę ruchową, polegającą na tym, Ŝe nauczyciel mówi nazwę 
rośliny, a uczniowie decydują, do jakiej fotografii podejść. Warto obwarować zabawę 
zasadą, Ŝe jeśli nie wiedzą, na którym zdjęciu przedstawiona jest wymieniana roślina,  to 
siadają obok nauczyciela.  

 
3. Ciekawostki o  ... Nauczyciel zza zdjęć wybranych roślin wyciąga tajemniczą kopertę 

z napisem „Sekrety roślin”, w której umieszczone są ciekawostki na ich temat. Dzieciom 
młodszym moŜe je przeczytać, dzieci starsze podzielone na zespoły mogą przeczytać 
same i spróbować przedstawić je reszcie klasy. MoŜna zabawić się 
w reporterów i przedstawić te sekrety w formie relacji dla „Wiadomości”.   

 
4. Nauczyciel kładzie przed dziećmi  róŜne produkty lub ilustracje produktów: paczka 

orzeszków ziemnych, cukier waniliowy, nutella, koncentrat pomidorowy,  mielona 
papryka, dzieci mają za zadanie dopasować produkt do rośliny bazowej.  

 
5. Gra – loteryjka „Co z czego?” Na środku sali leŜą rozrzucone, odwrócone 

karteczki z rysunkami produktów pochodzących z kakaowca, kukurydzy i wanilii: 
 
Kakaowiec: kakao „Puchatek”, nutella”, biała czekolada, krem do twarzy z masłem 
kakaowym,  
Kukurydza: pasza dla zwierząt, kukurydza w puszcze, mąka kukurydziana, 
chrupki kukurydziane, popcorn 
Wanilia: cukier waniliowy, mydło w płynie/szampon o zapachu waniliowym. 
 
Dzieci podzielone na zespoły losują ilustrację rośliny bazowej – kakaowca, kukurydzy, palmy 
kokosowej. Zadaniem grupy jest zebranie produktów pochodzących z ich rośliny bazowej. Po 
kolei kaŜdy zespół odkrywa jedna kartkę. Jeśli trafi na produkt pochodzący z jego rośliny 
bazowej, zabiera go, jeśli jest to inny produkt zakrywa  z powrotem i miesza kartki. 
W przypadku błędnego zabrania produktu, nauczyciel koryguje działanie grupy i wyjaśnia, 
z jakiej rośliny pochodzi ten produkt.  
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Tak przygotowana loteryjka moŜe leŜeć w sali i słuŜyć do swobodnej zabawy w wolnych 
chwilach.  
 
Rozwinięcia tematu: 
1. Urządzenie wystawy – kącika przyrody ze  zdjęciami roślin bazowych, 

produktami pochodzącymi z nich oraz informacjami na temat tych roślin. 
2. Plakat o roślinie  - praca w zespołach na podstawie zdjęć, informacji o roślinach, 

rozmów z rodzicami dzieci przygotowują plakat na temat wybranej rośliny. 
3. Prezentacja rośliny – podczas spektaklu dla rodziców „Dalekomorska podróŜ kukurydzy” 

uczniowie przedstawiają „obsadę” czyli rośliny występujące w spektaklu, wykorzystując 
zdobyte informacje, plakaty, zdjęcia.  
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Temat: Na indiańskim targu w Gwatemali 
Potrzebne środki i materiały: ilustracja targowiska, materiały do przygotowania targowiska 
– kosze, chusty, szary papier, materiały plastyczne do wykonania stoisk na targu; mapa 
Ameryki Środkowej. 
 
Realizacja 
1. Nauczyciel prezentuje ilustrację targowiska. Po dokładnym obejrzeniu 

ilustracji dzieci odpowiadają na pytanie, które z  poznanych przez nas wcześniej 
produktów moŜna kupić na tym targu. Dzieci odnajdują  je na ilustracji.  

 
2. Następnie sprawdzają, jakie jeszcze produkty moŜna kupić na targowisku. Nazywają je, 

nauczyciel moŜe teŜ przygotować napisy do wspólnego odczytania, zadaniem 
uczniów będzie wskazać, gdzie na ilustracji znajdują się te produkty i określić do czego 
słuŜą, czy takie produkty moŜna kupić na znanym im targu/rynku?.  

 
3. Co dzieje się na targu? – Ŝywe obrazy. Wyznaczone przez nauczyciela dzieci wybierają 

sobie postać z ilustracji i starają się przybrać taką pozę jak ona, reszta grupy ma za 
zadanie zgadnąć, kogo odgrywa wskazane dziecko.  

 
4. Przygotowujemy targowisko. Dzieci podzielone na grupy malują na szarych papierach 

„stoiska” na targowisku. Następnie wieszają przygotowane papiery w róŜnych miejscach 
sali. KaŜdy zespół oprócz rysunku miejsca targowego przygotowuje „papierowe produkty 
do sprzedawania”.  Z dziećmi młodszymi moŜna pominąć malowanie stoiska targowego, 
skoncentrować się tylko na symbolu stoiska targowego i wyciętych z szablonu 
rysunków sprzedawanych produktów. Wycięte produkty moŜna teŜ ułoŜyć na workach po 
ziemniakach, chustach, włoŜyć do koszy, będzie to jeszcze bardziej odpowiadało 
specyfice targu.  

 
5. Nauczyciel wyjaśnia, Ŝe ziarna kakaowca słuŜyły dawniej jako środek płatniczy, dlatego 

teŜ dzieci takŜe otrzymają zapłatę w ziarnach za przygotowanie stoisk targowych.   
 
6. Wybieramy się na targ. Nauczyciel objaśnia, Ŝe osoby przedstawione na rysunku to 

Indianie, którzy mieszkają w Ameryce Środkowej. Uczniowie zastanawiają się na 
podstawie ilustracji jak wyglądają ludzie na targu, co muszą ze sobą mieć, do czego słuŜą 
przedmioty przedstawione na rysunku. Czy targ przedstawiony na rysunku jest podobny 
do polskich targowisk, jakie są róŜnice i z czego wynikają. Nauczyciel opowiada, Ŝe 
kaŜdy kto wybiera się na targ musi wystąpić w odpowiednim stroju. Uczniowie malują 
według wzoru małe postaci dziewczęce i chłopięce, a następnie wycinają je i przyczepiają 
do ubrania. 

 
7. Nauczyciel dzieli grupę na dwie części sprzedających i kupujących. Zadaniem kupujących 

jest kupić jak najwięcej za otrzymaną zapłatę.  
 
8. Nauczyciel ustala ze sprzedającymi ceny produktów. Przygotowują listę produktów i cen.  
 
9. Zabawa „Zakupy na targu Indian”.  Sprzedający zachęcają do kupowania produktów, 

kupujący starają się wywiązać z zadania zrobienia zakupów zgodnie z listą. Na koniec 
nauczyciel moŜe zaprosić wszystkie dzieci do własnego stoiska ze świeŜo wyciskanymi 
sokami.  
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Załącznik 1 
Sekrety roślin - ciekawostki o roślinach i ich uprawie: 
 
KAKAO 
Majowie jako pierwsi przyrządzili gorzki napój z ziarna kakaowego. Przyprawiany wanilią, 
miodem i mąką kukurydzianą pity był głównie przez królów i arystokrację oraz podczas 
obrzędów religijnych.  
Od najwcześniejszych dni uprawy kakao, mieszkańcy Ameryki Środkowej uŜywali jego 
ziaren jako formy płatności. Wprowadzenie ziaren kakao jako jednostek kalkulacji musiało 
nastąpić przed rokiem 1000.  W meksykańskim piśmie obrazkowym koszyk z 8 
tysiącami ziaren odpowiada liczbie 8000.  
 
KOKOS 
Nazwa orzech kokosowy pochodzi od hiszpańskiego i portugalskiego słowa coco, które 
oznacza twarz małpy. Hiszpańscy i portugalscy badacze znaleźli podobieństwo do twarzy 
małpy w naturalnych kropkach na orzechu kokosowym. Mimo, Ŝe aby orzech kokosowy 
osiągnął dojrzałość potrzebny jest rok, drzewa kwitną 13 razy w roku, więc stale są plony. 
Nazwa orzech kokosowy jest niezbyt właściwa poniewaŜ w botanice jest sklasyfikowany jako 
pestkowiec, a nie jako orzech. Jest to więc największe znane nasiono. 
W środku świeŜego kokosa znajduje się nieprzeźroczysty sok kokosa lub woda,  która ma 
lekko migdałowy kolor. Przeciwnie do popularnych sądów, to nie jest mleko kokosowe. 
Woda z orzecha jest konsumowana jako napój przez wielu ludzi. MoŜe być teŜ stosowana 
w wielu przepisach. Jest to płyn Ŝycia. Podczas Wojny na Pacyfiku w latach 1941-1945, obie 
strony konfliktu regularnie piły wodę z kokosa bezpośrednio z łupiny.  
 
KUKURYDZA  
Przed przybyciem Krzysztofa Kolumba, kukurydza była uprawiana na kontynencie 
amerykańskim na terenach od wschodniej Kanady aŜ po Ziemię Ognistą, na południowym 
wybrzeŜu Ameryki Południowej. W Andach nawet na wysokości 4 tysięcy m n.p.m. 
Europejscy odkrywcy opisali ją jako "ogromną roślinę, posiadającą piękną łodygę i złociste 
ziarno".  W obu Amerykach występuje wiele gatunków kukurydzy róŜniących się zarówno 
wielkością jak i kolorem.  
 
PAPRYKA 
Papryka jest jednym z podstawowych warzyw kuchni latynoamerykańskiej. Mieszkańcy tego 
kontynentu upodobali sobie szczególnie pikantne odmiany, dodają je do sosów, ale teŜ 
uŜywają jako przyprawy w proszku. Paprykę dodaje się równieŜ do potraw podawanych na 
słodko. Dość zaskakującym, dla nas, przykładem połączenia papryki z innymi produktami jest 
np. meksykański sos tzw. mole przygotowywany na bazie czekolady i ostrej papryki chili. 
Popularność papryki przekłada się na bardzo rozwinięte nazewnictwo poszczególnych 
gatunków i odmian (małych, duŜych, czerwonych, zielonych, Ŝółtych, pikantnych i 
łagodnych),  istnieją dziesiątki słów, które na polski moŜemy przetłumaczyć uŜywając tylko 
jednego słowa „papryka”. Najczęściej uŜywane to pimiento, pimenton, chile (wym. czile) i aji 
(wym. ahi). 
 
POMIDOR 
W języku Azteków, zamieszkujących tereny Meksyku, pomidor był nazywany "tomatl". 
Wkrótce po odkryciu Ameryki sprowadzono go do Europy, tam ze względu na barwę zwano 
go jabłkiem złota. Pomidory przez dłuŜszy czas były hodowane jako roślina ozdobna: 



Ameryka Łacińska dla najmłodszych 
Autorka: Ewa Pytlak 

 

Tekst powstał w ramach projektu Federacji Inicjatyw Oświatowych  
ze środków Programu „Wzmocnienie polityki antydyskryminacyjnej” 

w Niemczech - jako roślina pokojowa, we Francji - były ulubioną ozdobą altan, 
w Anglii i Rosji - uprawiano je w cieplarniach, wśród rzadkich kwiatów. W XVII stuleciu 
francuski ogrodnik Olivier de Serre twierdził, Ŝe pomidory nie są jadalne, inni uwaŜali, Ŝe od 
zapachu pomidorów dostaje się mdłości. W 1811 r. w niemieckim słowniku botanicznym o 
pomidorach napisano: "Choć pomidor jest uwaŜany za roślinę trującą, 
w Portugalii i Czechach sporządza się z niej sosy, wyróŜniające się przyjemnym, 
kwaskowatym smakiem".  
 
WANILIA  
To storczyk, naleŜący do bogatej rodziny roślin, które znamy przede wszystkim jako jedne z 
najpiękniejszych kwiatów. Wanilia jest pnączem rosnącym w wilgotnych lasach Ameryki 
Środkowej i Południowej. Była znana wśród Azteków, którzy dodawali lasek wanilii do 
przygotowywanej przez siebie czekolady. Dzięki niej napój zyskiwał niezwykły słodki 
aromat.  
 
ZIEMNIAK 
Pochodzący z Peru ziemniak stanowi główny składnik poŜywienia ludności świata. 
Europejczycy nie mieli odwagi spoŜywać ziemniaków, poniewaŜ początkowo wiele osób 
zatruło się i zmarło. Europejczycy bowiem zjadali owoce ziemniaka, a nie bulwy przylepione 
do korzeni i rosnące pod ziemią. Hiszpańscy rolnicy palili swoje plantacje, a Francuzi 
ziemniak traktowali jako roślinę ozdobną. Dopiero w XVIII wieku, w czasie ogromnego 
kryzysu i głodu jaki panował w Europie, rozpoczęto intensywną uprawę ziemniaków. 
Popularność ziemniaków wzrosła gdy francuski obywatel Parmentiel przygotował je 
w postaci frytek. Pod koniec XIX wieku, ziemniak rozpowszechniony był na całym 
kontynencie Europy i odgrywał waŜną rolę np. w Ŝywieniu robotników europejskich w czasie 
rewolucji przemysłowej. 
Do Polski , ziemniaki zostały sprowadzone za czasów panowania króla Jana III Sobieskiego . 
Początkowo uprawiano je w ogrodach warszawskich, a później intensywnie w obecnym 
regionie wielkopolskim. Region ten stał się lądem ziemniaków nazywanym Pyrylandia, 
nazwa bardzo zbliŜona do Pirulandii lub Perulandii.  
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Załącznik 2  
„Dalekomorska podróŜ kukurydzy” 
 
Jadwiga Dybysławska  

 
Dalekomorska podróŜ kukurydzy 

 
 
W mej lodówce, dzisiaj z rana,  
Kłótnia była niesłychana, 
AŜ trzeszczały z jękiem półki, 
Ziemniak schował się za wiórki, 
DŜem z kokosem „dały nogę”. 
 
JuŜ tak dalej Ŝyć nie mogę!               (Ŝółta fasolka – mówi szeptem do innych) 
Ta panoszy się i prycha, 
No i cóŜ stąd, Ŝe papryka, 
Wielka dama rzeczywiście,  
Czy ktoś widział gdzie ma liście? 
Raz jest Ŝółta, raz zielona, 
AŜ od czubka do ogona. 
 
Gdy czerwony płaszczyk wkładam,  (papryka - dumnie) 
Nikt nie powie „Jaka blada”. 
 
Blada, blada... Czy to o mnie?           (Ŝółta fasolka) 
 
Patrzcie, patrzy jakoś skromnie .       (pomidor o fasolce) 
 
Ale pani to się puszy.                         (pomidor do papryki) 
 
AŜ mnie pieką przez was uszy !         (papryka) 
 
Obgadywać tak nieładnie                    (ziemniaczki) 
Tak pisnęły dwa ziemniaczki, 
Wychylając się zza paczki,  
gdzie cichutko i w ukryciu 
rozmyślały tak o Ŝyciu,  
o podróŜach, o przygodach,  
fasolkowych całych rodach.  
 
A pomidor teŜ czerwony...                   (papryka ze złością) 
 
Pan pomidor wstał zdziwiony. 
Jeszcze wpadniesz w moje szpony,     (pomidor) 
Jeszcze zechcesz razem ze mną  
być w sałatce,  
Rzecz to pewna! 
 
O pan chyba ciut przesadza,                (fasolka mamut)    
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Niepotrzebnie nos tu wsadza. 
 
Skąd ten głos grubaśny taki?           (pomidor) 
 
To mój kuzyn, mamut niejaki.         (fasolka zielona) 
 
Mamut mówisz, ale ale...                 (pomidor do fasolki) 
Mamut przecieŜ to był taki zwierz, 
Zresztą sama o tym wiesz. 
 
To mój kuzyn bardzo bliski              (fasolka zielona) 
Ma podobne do mnie listki, 
Trochę większy jest ode mnie   
 
Ale gapa ze mnie !                             (pomidor) 
 
Nic się nie martw pomidorku,           (orzeszek) 
Kiedy leŜę sobie w worku, 
Czasu na myślenie mam tak wiele, 
śe cię zaraz rozweselę. 
Po co wasze głupie waśnie? 
Po co wasze miny kwaśne? 
ZbliŜcie się tu moi mili, 
Zaraz wszystko wam wyjaśnię. 
 
Ale właśnie w tej to chwili, 
Z wielkim wdziękiem, w pełnej krasie, 
W Ŝółtej sukni, na obcasie 
Kukurydza wparowała.... 
 
Cała mdleję ze zmęczenia,                (kukurydza) 
Konam tutaj z wycieńczenia, 
Dzisiaj właśnie powróciłam! 
 
Proszę, proszę, niechŜe pani siada    pomidor)       
No i wszystko opowiada. 
 
Byłam w kraju mym ojczystym,       (kukurydza) 
Wysyłałam do was listy.                                        (wszyscy patrzą zdziwieni) 
Nikt nie dostał!? 
Och przepraszam. 
Tak się jakoś rozmarzyłam, 
śe je chyba pogubiłam. 
 
Kukurydza cicho wzdycha.              (wszyscy) 
 
Klimat jaki!                                      (kukurydza) 
No i takie piękne ptaki, 
Rój motyli kolorowych, 
To po prostu  „zawrót głowy”. 
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Ale tutaj teŜ jest pięknie.                   (zielona fasolka - cichutko) 
 
Chyba zaraz pęknę.                            (pomidor ze złością)                                  
Nie przerywaj ty ...zzzielona. 
 
Ale patrzcie – kukurydza otulona     (fasolka mamut – cicho, z palcem na buzi) 
W płaszczyk z liści – śpi. 
Co teŜ jej się śni?? 
 
Nasze dzieje oczywiście,                  (orzeszek) 
Kraj skąd przybyliśmy. 
Nie piechotą... 
Lecz okrętem, z wielką flotą, 
Robiąc z warzyw wielką modę 
 
Modę? Na co?                                 (wszyscy) 
 
A na zdrowie!                                 (orzeszek) 
Niech się kaŜdy tutaj dowie, 
śe wy wszystkie jak rodzinka,  
poprzez ciocię, mamę, synka, 
pochodzicie z Ameryki....... 
 
Z Ameryki!?                                (wszyscy) 
 
Tej Łacińskiej, Południowej,        (orzeszek) 
Z kraju Majów, Peru, Chile, 
I pamiętam taką chwilę, 
Kiedy jędrne, kolorowe, 
Przyciągnęły wzrok Kolumba., 
Hiszpańskiego podróŜnika. 
A pamiętam, coś mi babcia powiadała                          (pomidor z zamyśleniem) 
On nie myśląc ani chwili na stateczki nas spakował 
I po wielu dniach podróŜy juŜ w Europie wyładował.  
 
A do Polski nas przywiozła  (fasolka mamut) 
Pewna taka Bona, 
Przyjechała objuczona  
Prosto z włoskiej swej ojczyzny, 
I dodała do włoszczyzny. 
 
Oj nie było nam tu blisko.           (wszyscy) 
 
Ale teraz na półmisku,                (pomidor) 
W pełnym blasku, swym bogactwie, 
Chcemy być podane! 
Na wykwintny, pyszny obiad... 
 
No i moŜe na kolację.               (kukurydza – budzi się i mówi ziewając) 
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