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Uczniowie i uczennice dowiedzą się, 

czym jest liternictwo, a ich zadaniem 

będzie zaprojektowanie i wykonanie 

na papierze czerpanym etykiety 

opakowania produktu pochodzącego 

z kraju globalnego Południa (np. kawa, 

herbata, kakao, przyprawy). Zajęcia 

wprowadzają pojęcie sprawiedliwego 

handlu (ang. fair trade) oraz 

wyjaśniają młodzieży, skąd pochodzą 

różne produkty, których używamy na 

co dzień, a także jaką drogę pokonują, 

zanim znajdą się w naszych domach.

8. PIEPRZ I WANILIA 
W MOIM DOMU. 
PROJEKT ETYKIETY 
NA PAPIERZE 
CZERPANYM

s

„EDUKACJA GLOBALNA NA PLASTYCE  

I ZAJĘCIACH ARTYSTYCZNYCH W GIMNAZJUM”,  

CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ 2015
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Zagadnienia:
  Konsumpcja i produkcja
  Żywność i rolnictwo
  Globalny rynek i handel 
międzynarodowy

Czas trwania:
  45 minut

Pytanie kluczowe:
  Co to znaczy, że produkty 
pochodzą ze sprawiedliwego 
handlu?

Cele zajęć:
  Dowiesz się, czym jest 
wzornictwo przemysłowe 
oraz grafika komputerowa.
  Zaprojektujesz i wykonasz 
na papierze czerpanym 
etykietę wybranego produktu 
pochodzącego z globalnego 
Południa.
  Wyjaśnisz pojęcie 
sprawiedliwego handlu.

  Wzbogacisz swój warsztat 
pracy o nowe doświadczenia 
twórcze. 

Związek z podstawą 
programową:

  Plastyka: I: 1.2, II: 2.1
  Zajęcia artystyczne:   
I: 1.2, II: 2.1, III: 3.2

Zagadnienia plastyczne: 
  Wzornictwo przemysłowe
  Komponowanie na 
płaszczyźnie z elementami 
liternictwa
  Grafika komputerowa

Metody:
  Rozmowa dydaktyczna 
poparta pokazem
  Dyskusja
  Ćwiczenie praktyczne 
w obrębie zagadnienia

Formy pracy:
  Praca w parach
  Praca indywidualna 

Technika wykonania pracy 
plastycznej:

   Rysunkowy projekt 
graficzny na podłożu papieru 
czerpanego
  Opcjonalnie: grafika 
komputerowa (jeśli pozwalają 
na to warunki w szkole)

Środki dydaktyczne i materiały:
  Załączniki
  Mapa świata (ścienna)
  Karteczki samoprzylepne
  Opcjonalnie: komputer 
z dostępem do Internetu, 
program graficzny lub 
tekstowy
  Pisaki, kredki, ołówki, pastele
  Papier czerpany (wykonany 
przez młodzież w domu 
według instrukcji)
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PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Przed lekcją poproś uczniów i uczennice, aby w domu wykonali papier czerpany, korzysta-

jąc z podanej instrukcji (załącznik nr 1). 

1. Zapytaj uczniów i uczennice, co najczęściej piją na śniadanie w domu oni i ich rodzice.  

Wyjaśnij, że wiele produktów, które spożywamy na co dzień (np. kawa, herbata, kakao, 

różne przyprawy lub owoce), nie pochodzi z Polski, tylko z krajów globalnego Południa. 

Produkty te pokonują często duże odległości (co niesie za sobą tzw. „ślad węglowy” zwią-

zany z emisją gazów cieplarnianych w wyniku transportu i magazynowania towarów), 

a proces ich wytwarzania bywa poddawany krytyce – rolnicy i rolniczki, a także producen-

ci i producentki tych produktów nie zawsze otrzymują godziwe wynagrodzenie za swoją 

pracę i zdarza się, że pracują w szkodliwych warunkach (np. z powodu wykorzystywanych 

środków ochrony roślin i pestycydów), przypłacając to swoim zdrowiem.

Zapytaj, czy młodzież spotkała się wcześniej z pojęciem sprawiedliwego handlu. Wysłuchaj 
odpowiedzi i uzupełnij informacje na ten temat. Wyjaśnij, że podczas lekcji zadaniem mło-
dzieży będzie zaprojektowanie i wykonanie na papierze czerpanym (wykonanym wcześniej 
w domu) etykiety opakowania wybranego produktu pochodzącego z kraju globalnego Połu-
dnia (np. kawa, herbata, kakao, przyprawy).

Sprawiedliwy Handel to międzynarodowy ruch zapoczątkowany w latach 60. XX wie-

ku, który działa na rzecz poprawy sytuacji mieszkańców i mieszkanek krajów globalnego 

Południa, głównie poprzez poprawę warunków pracy oraz ochronę praw pracowniczych. 

Firmy współpracujące z krajami globalnego Południa przestrzegające zasad Sprawie-

dliwego Handlu zobowiązują się m.in. do płacenie uczciwej ceny za usługi lub towary, 

a także do działania na rzecz zrównoważonego rozwoju; dbają o środowisko naturalne 

i bezpieczeństwo ludzi. Certyfikat Fairtrade jest przyznawany przez organizację Fairtrade 

International tym produktom spożywczym, które są wytwarzane w krajach globalnego 

Południa (m.in. kawa, herbata, kakao, owoce świeże i suszone, przyprawy, ryż) i spełniają 

ustalone standardy Sprawiedliwego Handlu.  
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Przed zajęciami możesz się także zapoznać z następującymi materiałami CEO dotyczą-

cymi świadomej konsumpcji i sprawiedliwego handlu (a także zaproponować współpra-

cę w tym zakresie nauczycielowi/nauczycielce innego przedmiotu ze swojej szkoły – być 

może zachęcisz kogoś do poprowadzenia zajęć na ich podstawie?):

   Edukacja globalna na zajęciach wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum, CEO 2015: 

„Zanim skończysz śniadanie, już zależysz od większości świata”.

   Edukacja globalna na zajęciach języka polskiego w gimnazjum, CEO 2015: „Chce-

my być fair! Sprawiedliwy handel i świadoma konsumpcja. Tworzenie użytkowych form 

wypowiedzi”.

   Edukacja globalna na zajęciach historii w gimnazjum, CEO 2015: „Co ma wspólnego 

ruch spółdzielczy z ekonomią społeczną i sprawiedliwym handlem?”. 

    Edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum, CEO 2015: „Fairtrade 

– o co chodzi?”.

2. Poproś, aby uczniowie i uczennice zastanowili się, czy wiedzą, skąd pochodzą różne produkty, 

które znajdują się w naszych domach i czy czytają w sklepach ich etykiety. Możesz rozdać 

młodzieży materiał pomocniczy (załącznik nr 2), w którym podane są przykładowe produkty 

(m.in. różne przyprawy) oraz informacje o ich kraju pochodzenia. Jeśli przygotowałaś/przy-

gotowałeś wcześniej ścienną mapę świata, możecie wspólnie pozaznaczać na niej karteczka-

mi samoprzylepnymi kraje, z których pochodzą poszczególne produkty. Warto również zwró-

cić uwagę, z których krajów pochodzą produkty sprawiedliwego handlu (patrz link poniżej). 

W tej części zajęć pada odpowiedź na pytanie kluczowe.

Artykuł Borysa Bińkowskiego pt. „Skąd pochodzą produkty Fair Trade?”:  http://fairtrade.

info.pl/baza-wiedzy-o-fair-trade/39-skad-pochodza-produkty-fair-trade-faq. 

3. Zapowiedz pracę plastyczno-graficzną. Wyjaśnij, czym jest wzornictwo przemysłowe i jaką 

pełni funkcję.

4. Poproś, aby każda osoba zdecydowała, do jakiego produktu wykona projekt graficzny etykie-

ty. Zaznacz, że na etykiecie powinny znaleźć się następujące informacje: Co to za produkt? 

Gdzie został wyprodukowany? Czy jest to produkt certyfikowany znakiem sprawiedliwego 

handlu? Młodzież może poszukać potrzebnych informacji w Internecie podczas zajęć lub 

wcześniej w domu; może także skorzystać z danych z tabeli (załącznik nr 2). 

5. Zaproś do tworzenia autorskich prac (w formie szkicu, rysunku lub przy wykorzystaniu pro-

gramów graficznych lub tekstowych, jeśli jest taka możliwość). Zwróć szczególną uwagę, aby 

etykiety nie zawierały stereotypizujących treści. 

6. Zbierz prace od uczniów i uczennic (jeśli część prac była tworzona w programach graficz-

nych, wydrukuj je) i wspólnie stwórzcie wystawę, którą będą mogły obejrzeć inne klasy oraz 

nauczyciele i nauczycielki z Waszej szkoły. 

PRACA DOMOWA:

1. Poproś młodzież, aby sprawdziła, co oznacza pojęcie „śladu węglowego” i w jaki sposób moż-

na go mierzyć. Zachęć, aby w kilkuosobowych grupach narysowała komiks, w którym wyja-

śni, skąd pochodzą pieprz i wanilia w naszych domach oraz czym jest sprawiedliwy handel.
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Załączniki:

Załącznik nr 1 – Materiał pomocniczy: Jak wykonać papier czerpany?

Załącznik nr 2 – Materiał pomocniczy: Pieprz i wanilia w moim domu

8. PIEPRZ I WANILIA W MOIM DOMU. PROJEKT ETYKIETY NA PAPIERZE CZERPANYM
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ZAŁĄCZNIK NR 1 – MATERIAŁ POMOCNICZY

JAK WYKONAĆ  
PAPIER CZERPANY?

Instrukcja: Prosty sposób na zrobienie papieru  
czerpanego w domu

 
 

Oto poszczególne etapy:
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ZAŁĄCZNIK NR 2 – MATERIAŁ POMOCNICZY

PIEPRZ I WANILIA 
W MOIM DOMU

 Skąd ten produkt?Nazwa produktu

Zachodnia i południowo-zachodnia Eurazja oraz rejon Morza ŚródziemnegoOregano

Etiopia; najwięksi światowi producenci kawy to: Brazylia (2,44 mln ton 
rocznie), Wietnam (1,17 mln ton), Kolumbia (0,88 mln ton) i Indonezja 
(0,70 mln ton). Polska importuje kawę z Niemiec, Włoch, Holandii.

Kawa

Rośliny uprawiane są w wielu krajach strefy zwrotnikowej, także poza 
Azją. Eksporterzy: Indie, Sri Lanka, Kenia, Indonezja. Importerzy: połowę 
produkcji importuje Wielka Brytania.

Herbata

Pochodzi z Ameryki Środkowej i Karaibów oraz jest uprawiane 
w Trynidadzie. Najwięksi producenci są także eksporterami: Wybrzeże 
Kości Słoniowej, Ghana, Indonezja, Brazylia, Kamerun.

Kakao

Lasy Indii. Dziś rośnie również na Sri Lance, w Gwatemali, na obszarze 
Indochin i Tanzanii. 

Kardamon

Szafran, pochodzący z basenu Morza Śródziemnego, jest importowany 
głównie z Hiszpanii. 

Szafran

Sri Lanka (okolice Kolombo), Chiny i IndonezjaCynamon

Egipt. W dzisiejszych czasach rośnie w większości ciepłych krajów, 
zwłaszcza w Indiach, państwach Afryki Północnej, Chinach i Ameryce. 

Kmin rzymski 

(Kumin)

Kolendra pochodzi prawdopodobnie z Bliskiego Wschodu i południowej 
Europy, ale od tysiącleci znana jest także w Azji. Można ją napotkać dziko 
rosnącą w Egipcie i Sudanie oraz na angielskich polach. 

Kolendra

Indie i ChinyImbir

PeruChili

Azja  Południowo-Wschodnia. Kurkuma jest uprawiana głównie w Chinach, 
Tajwanie, na Sri Lance, Jawie, w Peru, Australii i zachodnich Indiach.

Kurkuma

Moluki (Wyspy Korzenne) i Grenada.
Obecnie uprawiana w zachodnich Indiach.

Gałka 

muszkatołowa

MeksykWanilia

IndiePieprz

Źródło: Opracowanie na podstawie: http://www.geografia24.eu/ oraz: http://www.przyprawowy.pl/wanilia.html.
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