Gra terenowa „Głodni wiedzy”
Cele gry
Po grze uczestnicy:
• wiedzą, że na świecie występuje zjawisko głodu, jaka jest jego skala i w jakich obszarach świata
jest ona największa,
• umieją zidentyfikować kilka przyczyn głodu,
• umieją wskazać konsekwencje niedożywienia dla rozwoju człowieka,
• są przekonani, że mogą działać, aby tą sytuację zmienić.
Ponadto, gra przyczynia się do rozwinięcia umiejętności współpracy w grupie i wspólnego
rozwiązywania problemów.
Czas gry: 120-140 minut
Uczestnicy/czki: 3-5 zespołów 4-6 osobowych (w miarę możliwości o równej liczbie uczestników).
Optymalna liczba zespołów: 5.
Poziom edukacyjny: szkoły ponadpodstawowe.
Liczba osób potrzebnych do obsługi gry:
• minimum - 5 (tyle ile stanowisk gry),
• optymalnie - 6 (opiekunowie poszczególnych stanowisk + 1 prowadzący).
Najlepiej przeprowadzić grę w plenerze – na boisku szkolnym, w parku lub w lesie (po uzyskaniu
odpowiednich zgód), ale możliwe jest też prowadzenie jej w przestrzeni zamkniętej – np. w salach
i na korytarzach szkolnych.
Zanim rozpoczniesz przygotowania do przeprowadzenia niniejszej gry, prosimy o zapoznanie się
z publikacjami „Włącz się do gry. Jak zorganizować grę miejską?” oraz „Królestwo UBÓ”. Znajdziesz
tam wiele praktycznych rad, które pomogą Ci dobrze przeprowadzić grę.
Aby przygotować się merytorycznie do prowadzenia gry, przeczytaj publikację „Prawo do żywności”.
Publikacje znajdziesz na stronie: http://bit.ly/publikacjePAH.

Fabuła gry
Uczestnicy gry przenoszą się wirtualnie do tajemniczego Instytutu Głodnych Wiedzy. Zaproszenie do
Instytutu to wyraz docenienia ich dotychczasowych zasług na polu analiz i poszukiwania odpowiedzi
na nurtujące ludzkość pytania. Zaproszenie wysłał do uczestników Docent MniejWiedzący po tym jak
w Instytucie pojawił się Tajemniczy Pakunek z telegramem. Tajemniczy nadawca Tajemniczego Pakunku prosi Instytut o rozpakowanie go i rozwikłanie zagadki, która jest w nim ukryta. Mogą
tego dokonać jedynie zespoły najlepszych specjalistów w regionie – dlatego zostali wezwani uczestnicy gry. Stworzą oni (losując 5 rodzajów przypinek lub innych przedmiotów) 5 zespołów, które
mają rozwikłać zagadkę z Tajemniczego Pakunku. Za rozwikłanie każdego z 5 elementów zagadki
otrzymają stosowne wynagrodzenie. Im więcej rozwikłanych części zagadki, tym większe całościowe
wynagrodzenie.
Wskazówka: W grach terenowych ważne jest stworzenie odpowiedniego klimatu. Można go
uzyskać na różne sposoby – poprzez odpowiednią scenografię, przebrania, lub chociażby
poprzez odpowiednio opowiedzianą fabułę. Możliwości są nieograniczone, a wszystko zależy
od Waszej wyobraźni.
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Start Gry
Gra rozpoczyna się w sali, w której zgromadzeni są wszyscy gracze. Jeżeli wcześniej odbywały się
zapisy do gry, gracze powinni ustawić się w sali w zespołach. Jeśli chcemy dopiero wtedy dokonać
podziału na zespoły, możemy poprosić uczestników i uczestniczki, aby wylosowali kartki z symbolami
(np. różnych owoców). Kartek z symbolami jest tyle, ile powinno powstać grup. Każda powtórzona jest
tyle razy, ilu powinno być członków każdego z zespołów.
Na początku osoba prowadząca przedstawia zasady gry (warto spisać je wcześniej na flipczarcie lub
tablicy) oraz wprowadza w fabułę. Uczestnicy otrzymują schemat z poszczególnymi punktami gry
i informacją, od którego punktu będą zaczynać.

Schemat Poruszania Się Między Stanowiskami
Aby wszystko przebiegło sprawnie, każdy zespół zaczyna od innego numeru stanowiska i następnie
podąża zgodnie ze strzałkami.
Informacja dla prowadzącego: wydrukuj poniższy schemat w pięciu egzemplarzach – na każdym
zaznacz inny punkt jako startowy i rozdaj zespołom.
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Gra polega na zmierzeniu się z pięcioma zadaniami (+zadanie początkowe i finałowe), które dotyczą
kwestii głodu i niedożywienia w kontekście globalnym, w szczególności jego przyczyn. Uczestnicy
i uczestniczki mają za zadanie odwiedzenie poszczególnych punktów gry i wykonanie przygotowanych zadań w kolejności wskazanej na schemacie. Za poprawne wykonanie zadania drużyny
otrzymają banknoty zgodnie z instrukcjami przy opisach poszczególnych stanowisk. O poprawności
wykonania zadań decydują opiekunowie stanowisk.

Zasady ogólne gry:
• drużyna może wykonywać zadania tylko w kompletnym składzie, niedozwolone jest delegowanie niektórych członków do innych punktów gry,
• utrudnianie gry innym drużynom grozi dyskwalifikacją z gry,
• drużyny powinny wykonywać zadania zgodnie z kolejnością podaną na schemacie,
• o liczbie przyznanych mil za wykonanie zadania decyduje opiekun/ka danego stanowiska,
• wygrywa zespół, który zgromadzi najwięcej mil,
• finał gry rozpocznie się w momencie, gdy wszystkie drużyny wykonają wszystkie 5 zadań, lub
czas na ich wykonanie skończy się (na wykonanie każdego zadania jest 10 minut +5 minut na
instrukcję i ewentualne pomnażanie mil na giełdzie żywnościowej).
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Dodatkowe pomnażanie mil na giełdzie żywnościowej (na każdym stanowisku)
Przy każdym stanowisku gracze mogą zdecydować czy chcą pomnożyć dotychczas zdobyte mile.
Decyzję tą podejmują po zakończeniu danego zadania. Gracze decydują, ile ze swoich mil chcą
zainwestować na giełdzie żywnościowej.
1. Gracze obstawiają, czy ceny na rynkach światowych wzrosną czy spadną (wybierają kartę wzrostu lub spadku) i zostawiają ją na stole odkrytą.
2. Gracze ciągną jedną z kart sytuacji
a. pomnażają zainwestowane pieniądze (+50%, +100%)
b. tracą (-50%, -100%)
c. ceny pozostają bez zmian, a oni odzyskują pieniądze.
Najmniejsza kwota do zainwestowania to 200. Największa - tyle banknotów, ile w danej chwili ma
zespół (wielokrotność 200).Jeśli obstawiliście spadek cen - tracicie połowę zainwestowanych środków.
Jeśli obstawiliście wzrost cen – zyskujecie +50%.

Uwaga! Przed wykonaniem tego zadania potasuj karty sytuacji!

Kontekst merytoryczny – „Spekulacje cenami żywności”
Schemat wykorzystany w tym zadaniu oddaje schemat spekulacji –a na pewno oddaje klimat giełdy
– bo w zasadzie to, o co chodzi to obstawianie czy ceny wzrosną czy zmaleją. I czerpanie z tego
zysków. W spekulacjach dodatkowo dochodzi do sytuacji, gdzie dany podmiot specjalnie wykupuje
daną walutę lub produkt, aby zasymulować wzrost popytu na daną rzecz. Wtedy wiele osób
zaczyna też ją kupować, co zwiększa popyt, a tym samym podnosi od razu cenę. Wtedy podmiot,
który zainicjował cały proces, sprzedaje swoje udziały/akcje/walutę po wyższej cenie i ma zysk.
W kontekście żywności główny problem polega na tym, że żywność (a w zasadzie kontrakty na nią)
stała się takim samym towarem spekulacyjnym jak np. waluty. I może nic złego się nie dziać na świecie
(zbiory kawy, ryżu etc. mogą być bardzo obfite), a cena tych produktów może rosnąć właśnie z uwagi
na spekulacje. A ponieważ chodzi tu często o produkty bardzo podstawowe jak np. ryż, kukurydza,
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to przekłada to się także na to, że ludzi z globalnego Południa nie stać na ich zakup i są zagrożeni
głodem.

Stanowisko startowe - TAJEMNICZY PAKUNEK
Uwaga! To jest zadanie wspólne dla wszystkich zespołów!
Po wytłumaczeniu zasad gry prowadzący grę prosi zespoły o odpakowanie pakunku znajdującego się
w sali. W pakunku znajduje się telegram z wytłumaczeniem zadania oraz puzzle „Mapowanie głodu”.
Puzzle „Mapowanie głodu” – Puzzle, to mapa świata z legendą obrazująca dostęp do żywności.
Mapa ma dać uczestnikom i uczestniczkom rozeznanie, w jakich regionach świata brakuje żywności,
pokazać dysproporcje między krajami i uświadomić, że są na świecie miejsca, w których większość
populacji nie ma co jeść.
Uwaga, jeśli nie dysponujesz wielkoformatową wersją puzzli „Mapowanie głodu” – pobierz obrazek
ze strony http://bit.ly/mapowanie_glodu i potnij go na kawałki – postaraj się wydrukować go, co
najmniej w formacie A3.
Przykładowe pytania:
• Co przedstawia mapa?
• W których regionach świata jest największy problem z niedożywieniem?
• Podajcie przykłady 3 państw, gdzie problem z niedożywieniem jest największy?
Punktacja
Jeśli zespoły ułożą puzzle i odpowiedzą na pytania – otrzymują po 200 mil.
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Ta mapa pokazuje udział niedożywionych w całej populacji krajów rozwijających się, w latach 2011-13.
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Źródło: World Food Programme
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TELEGRAM

Drodzy odbiorcy telegramu,
Nieważne kim jesteśmy. Ważne, że przyglądamy się ziemi z innej perspektywy. I jesteśmy
zaniepokojeni. Świat w coraz większym stopniu dotknięty jest przez plagę, którą niektórzy
nazywali głodem. Sami nie jesteśmy w stanie dowiedzieć się, jaka jest prawdziwa skala
problemu i z czego on wynika. Dlatego potrzebujemy Waszej pomocy. W pierwszej
kolejności ułóżcie obraz, który Wam przesyłamy – to obraz Ziemi z naszej perspektywy.
Po ułożeniu, przyjrzyjcie się jemu i zastanówcie się gdzie problem ten jest najpoważniejszy.
Następnie udajcie się w wyznaczone punkty, aby dowiedzieć się, z czego to wszystko
wynika. Za każdą zdobytą informację, zostaniecie wynagrodzeni.
Z poważaniem
Nieznajomy
Potrzebne materiały:
• puzzle „Mapowanie głodu”
• list dla uczestników + koperta
• pudełko i papier do zapakowania puzzli i listu

Stanowisko 1 – WYWIAŁO LICZBY
Główna myśl do przekazania:
Głód jest jednym z głównych globalnych wyzwań i dotyka on głównie krajów globalnego Południa.
Sposób produkcji i dystrybucji żywności częściowo potęguje zjawisko głodu.
Fabuła
„Trafiacie do archiwum Instytutu. To pokój, w którym znajdują się podstawowe informacje na temat
zjawiska głodu na świecie. Niestety, z uwagi na wichurę, która przeszła tu niedawno, wszystkie liczby
ze zdań zostały wywiane. Aby się czegokolwiek dowiedzieć, musicie znaleźć liczby i dopasować do
poszczególnych zdań.”
Zadanie
W sali lub innej określonej przestrzeni są poukrywane liczby. Zadaniem drużyny jest je znaleźć
i przyporządkować do luk w tekście. Na wykonanie zadania zespół ma 10 minut.
Punktacja
Za każdą dobrze przyporządkowaną liczbę – 200 mil.

•

•
•
•

Potrzebne materiały
karty z niekompletnymi zdaniami – 5 sztuk (osobna dla każdego zespołu) – zdania
można wydrukować na pojedynczych kartach i porozwieszać po sali lub wydrukować
na kartce A4 i przekazać zespołowi.
zestaw liczb na małych kartkach – 5 sztuk (osobna dla każdego zespołu)
taśma klejąca lub guma trenerska,
stoper/zegarek.
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Zdania
Według danych WFP (World Food Programme), 795 milionów ludzi na świecie cierpi z powodu
braku żywności.
Wśród osób, które cierpią z powodu głodu, 93,4% mieszka w Afryce i Azji.
Ludzie, w krajach rozwiniętych, takich jak Polska, marnują około 1,3 mld ton kupowanej
żywności rocznie.
Do wyprodukowania 1 hamburgera potrzeba aż 2400 litrów wody.
Do wyprodukowania 1 litra coca-coli zużywa się 2,6 litra wody.
Według wyliczeń brytyjskiej organizacji Oxfam, zmiany klimatu zwiększą cenę kukurydzy na
rynku światowym o 86% do roku 2030.
40% upraw kukurydzy w USA wykorzystywanych jest do produkcji biopaliw zamiast
przeznaczanych na żywność.
Do wyprodukowania kilograma mięsa wołowego, potrzeba średnio 20 kg zboża.
Produkcja pszenicy w targanej wojną domową Syrii, spadłą z ponad 4 milionów ton przed
wojną do 2,4 miliona ton rocznie w pierwszych latach wojny. Cena chleba wzrosła tylko
w jednym roku o 87%.
Na podstawie danych WFP, FAO oraz publikacji PAH „Prawo do żywności”.
Uwaga! To zadanie najlepiej sprawdza się w przestrzeni, w której jest wiele miejsc na ukrycie
przedmiotów – warto o tym pamiętać przy planowaniu przestrzeni do gry.

Stanowisko 2 - OBRAZ WOJNY
Główna myśl do przekazania:
Wojna (w trakcie jej trwania i lata po jej zakończeniu) trwale ogranicza dostęp do żywności. Obecnie
mamy do czynienia z jednym z największych kryzysów humanitarnych świata – wojną w Syrii.
Kontekst merytoryczny – „Wojna jako przyczyna niedożywienia”
Konflikty zbrojne prowadzą do niszczenia upraw, załamują sieci handlu żywnością i odbierają
dochód niezbędny, by kupić pożywienie. W wielu udokumentowanych przypadkach są to
efekty celowego działania, nastawionego na zagładę przeciwnika i ludności cywilnej, ktora go
wspiera. Niszczone są uprawy oraz zapasy, sieć irygacyjna, drogi i mosty, a także składy produktów
rolnych. Te ostatnie mają szczególne znaczenie w krajach o gorącym klimacie, gdzie przechowywanie
jedzenia jest szczególnie trudne. W sferze konfliktów rośnie cena ropy niezbędnej do maszyn rolniczych i pomp irygacyjnych.
Problem głodu nie kończy się wraz z ustaniem działań wojennych. Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia dotyczącymi lat 90. XX wieku i początku obecnego stulecia połowa krajów, w których
niedożywienie przekracza 35%, była wcześniej dotknięta konfliktami zbrojnymi. Istnieją liczne przyczyny takiego stanu. Uchodźcom potrzeba wielu lat, by powrócić do swoich domów.
Jak pokazuje sytuacja z uchodźcami palestyńskimi z terenów dzisiejszego Izraela, życie w obozach
uchodźczych może trwać ponad pół wieku. Odbudowa odpowiedniej infrastruktury rolnej również
7

może zająć wiele lat. Także ubóstwo rolników w społecznościach dotkniętych wojną sprawia, że
brakuje im środków niezbędnych do doprowadzenia produkcji do poziomu sprzed konfliktu. Dlatego
też pomoc dla terenów dotkniętych wojnami i katastrofami naturalnymi nie może kończyć się po kilku
miesiącach, wraz z wygaśnięciem zainteresowania mediów.
Źródło: publikacja PAH „Prawo do żywności”
W ramach przygotowania tego stanowiska warto zapoznać się także z informacjami na temat konfliktu
w Syrii (dostępnymi m.in. na www.pah.org.pl).
Fabuła
„Przed Wami obraz, który pochodzi z miejsca, które jest bardzo daleko. Ta odległość sprawia, że stał
się on bardzo zniekształcony – tak, że trudno zobaczyć co na nim jest. Dlatego potrzebna jest wasza
pomoc- wspólnymi siłami ułóżcie obraz, a następnie za pomocą pytań TAK/NIE dowiedzcie się, skąd
on pochodzi.”
Zadanie
Zespół ma za zadanie ułożyć obraz znajdujący
się na układance. Obraz ten pocięty jest na 9
kawałków i wmontowany w stół tak, aby nie
można było wyjąć elementów, ale aby można
było zawsze przesuwać 1 z nich. Zadaniem uczestników i uczestniczek jest ułożenie rozsypanego
obrazu przesuwając za każdym razem jedynie 1
element.
Następnie, poprzez zadawanie maksymalnie
10 pytań opiekunowi stanowiska, zespół musi
zgadnąć z jakiego kraju pochodzi zdjęcie na
układance.
Zespół nie może zgadywać, dopóki nie ułoży
układanki. Na całość zadania zespół ma 10
minut.

Zdjęcie pochodzi z Syrii.

Punktacja
Za ułożenie układanki w czasie – 700 mil
Za odgadnięcie kraju – 500 mil.
Potrzebne materiały
• stół z układanką-przesuwanką
• stoper/zegarek

Uwaga! Wersja alternatywna stanowiska!
Jeśli nie dysponujesz układanką-przesuwanką, możesz wykonać alternatywną wersję tego zadania.
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•
•
•
•

Potrzebne są:
kostki Rubika (1 sztuka na 2 osoby w zespole),
papier samoprzylepny,
nożyczki,
zdjęcie z załącznika.

Wydrukuj zdjęcie z załącznika na papierze samoprzylepnym, dostosowując wymiary do długości
krawędzi kostki. Następnie potnij zdjęcie na 9 kwadratów o identycznych wymiarach i przyklej naklejki do jednej ze ścianek kostki, tak, aby wspólnie układały się w zdjęcie. Pomieszaj kostkę.
Zadaniem drużyny jest ułożenie kostki w taki sposób, aby poprawnie ułożony był obraz ze zdjęcia.
Każda para w zespole wykonuje to zadanie oddzielnie – za każdą ułożoną kostkę zespół otrzymuje
200 mil.
Następnie, poprzez zadawanie maksymalnie 10 pytań opiekunowi stanowiska, zespół musi zgadnąć
z jakiego kraju pochodzi zdjęcie na układance.
Zespół nie może zgadywać, dopóki nie ułoży chociaż jednej kostki. Na całość zadania zespół ma 10
minut.

Stanowisko 3 - ZACHOWAĆ POLE
Główna myśl do przekazania:
W krajach globalnego Południa wielu rolników jest ofiarami wywłaszczenia. Ich ziemia (czasem
z drobnym odszkodowaniem, ale częściej bez niego) jest przejmowana przez duże firmy produkujące
żywność lub biopaliwa na eksport. Przez to stają się bardziej podatni na głód.
Kontekst merytoryczny – „Zawłaszczanie ziemi”
Land grabbing (zawłaszczanie/przejmowanie ziemi) - oznacza kontrowersyjne zjawisko kupowania
lub dzierżawienia dużych obszarów ziemi w krajach globalnego Południa przez międzynarodowe
firmy lub rządy innych państw przy wsparciu i zachęcie lokalnych rządów. Przejęta ziemia jest
wykorzystywana głównie pod uprawę żywności i agropaliw na eksport. Ludność, która dotychczas
zamieszkiwała i uprawiała przejęte ziemie, jest wysiedlana w inne miejsca, często nienadające się pod
uprawę. Ze względu na wsparcie lokalnej władzy procederu nie można nazwać do końca nielegalnym, ale na pewno można go uznać za niesprawiedliwy. Wysiedlona ludność często nie ma narzędzi
do walki o swoją własność (narzędzie w postaci mediów, narzędzi politycznych - referenda, plebiscyty) i jest skazana na porażkę. Udział władzy ponadto legitymuje cały proceder uniemożliwiając
skuteczną interwencję z zewnątrz.
Źródło: Instytut Globalnej Odpowiedzialności http://igo.org.pl/download/rece_precz.pdf
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w publikacji „Świat na sprzedaż” Instytutu Globalnej
Odpowiedzialności.
Fabuła
„Za chwilę zostaniecie poddani pewnemu eksperymentowi. Wcielicie się w rolę farmerów, którzy są
zmuszeni bronić swojej ziemi. Bez względu czy uda Wam się wygrać czy przegrać – doceńcie to
przeżycie – jest ono udziałem milionów ludzi na tzw. globalnym Południu.”
Zadanie
Zespół musi utrzymać się w swoim gospodarstwie przez określoną liczbę rund – w tym czasie będzie
doświadczał wywłaszczenia i będzie kuszony ofertami sprzedaży ziemi.
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Liczba rund: dwukrotność liczby uczestników zespołu.
Liczba pól składowych gospodarstwa: dwukrotność liczby uczestników zespołu.
W przypadku zespołów 6 osobowych – liczba rund i pól wynosi 12.
Na podłodze rozkładamy po dwie kartki dla każdego z członków zespołu. Każdy członek zespołu
staje na kartkach (każdą nogą na jednej kartce). Symbolizuje to pełny i stabilny dostęp do żywności.
Wszyscy członkowie zespołu tworzą wspólnie gospodarstwo domowe.
W każdej rundzie zespół otrzymuje propozycję odsprzedania swojej ziemi za „żeton oszczędności”.
Jeśli się zdecyduje na to, osoba prowadząca rzuca kostką.
Jeśli wypadnie 1-4 – zespół otrzymuje 1 żeton za każde pole.
Jeśli wypadnie 5-6 – zespół otrzymuje 2 żetony za każde pole.
Jeśli zespół nie chce odsprzedać ziemi, prowadzący rzuca kostką:
Jeśli wypadnie 1-4 – wywłaszczenie (prowadzący zabiera 2 kartki).
Jeśli wypadnie 5-6 – nic się nie dzieje – gospodarstwa zachowuje swój kształt.
Schemat powtarza się przez wszystkie rundy (dwukrotność liczebności zespołu) lub do momentu, gdy
drużyna nie będzie w stanie się utrzymać na polu.
Poprzez „utrzymanie się na polu” rozumiemy jakikolwiek sposób stania na kartce, tak, aby nie dotykać
przestrzeni poza kartką.
Żetony oszczędności, które zespoły mogą gromadzić można wymieniać na
dodatkową ziemię. Zespół może ją kupić od osoby prowadzącej za 2 żetony. Zakupów
dokonuje się zawsze na początku każdej rundy. Nawet jeśli zespół kupi ziemię, musi
podjąć decyzję w danej rundzie – czy sprzedaje ziemię czy nie.
Punktacja
Za utrzymanie się w gospodarstwie po wszystkich rundach – 1000 mil.

•
•
•
•

Potrzebne materiały
kartki z grafiką „Pole uprawne”
„żetony oszczędności”
kostka do gry
licznik rund.

Stanowisko 4 - UPRAWIAMY ANANASY (WBREW PRZECIWNOŚCIOM)
Główna myśl do przekazania:
Z uwagi na zmiany klimatu, produkcja żywności jest coraz trudniejsza – nieprzewidywalność pogody
i katastrofy naturalne narażają rzesze ludzi na niedożywienie. Ponadto, żywność musi spełniać coraz
bardziej rygorystyczne normy (szczególnie na rynku europejskim).
Kontekst merytoryczny – „Dostęp do żywności a zmiany klimatu”
Naukowcy i postronni obserwatorzy coraz częściej donoszą o topnieniu lodowców, podnoszeniu się
poziomu morza, zmianie średnich temperatur powietrza, a także zaburzeniu cyklu pór roku.
Rolnictwo, ze względu na jego uzależnienie od warunków atmosferycznych, jest szczególnie podatne
na wpływ tych zjawisk.

10

Ponadto, jako sektor gospodarki zużywający najwięcej wody, rolnictwo ucierpi z powodu jej niedoborów, które są efektem zmian klimatu. Byt około 2,5 miliarda mieszkańców Azji zależy od rzek
rozpoczynających bieg w lodowcach Himalajów. Na początku topnienie lodowców wystawia ludzi na
ryzyko powodzi, a z czasem, wraz z zanikiem pokrywy lodowej, naraża na niedobory wody. Zgodnie
z większością przewidywań, zmianami klimatu najpoważniej dotknięte będą kraje Afryki Subsaharyjskiej, które już dziś cechują się największym odsetkiem niedożywienia na świecie. Bank Światowy
przewiduje, że ocieplenie klimatu o 1,5–2°C w latach 40. obecnego wieku doprowadzi do utraty od
40% do 80% ziemi używanej pod uprawę kluczowych dla regionu roślin: kukurydzy, prosa i sorga.
Erozja i ubożenie gleb, problemy z pozyskaniem wody, gwałtowne zjawiska pogodowe oraz podnoszenie się poziomu mórz wpłyną na mniejszą produkcję żywności w krajach globalnego Południa
oraz części krajów Północy. W rezultacie wzrosną światowe ceny produktów spożywczych, co
będzie miało poważne konsekwencje dla krajów zależnych od importu żywności. Według wyliczeń
brytyjskiej organizacji Oxfam, zmiany klimatu zwiększą cenę kukurydzy na rynku światowym o 86%
do roku 2030, co w połączeniu z innymi problemami doprowadzi do podwojenia cen żywności w
ciągu najbliższych kilkunastu lat. W przypadku postępujących zmian klimatu, do roku 2050 globalna
produkcja żywności spadnie poniżej poziomu z roku 2000. Doprowadzi to do 20-procentowego
wzrostu poziomu niedożywienia dzieci w porównaniu ze scenariuszem bez zmian klimatu.
Jest wysoce prawdopodobne, że to drobni rolnicy będę najbardziej dotknięci powyższymi zjawiskami.
Jednym z powodów będzie brak dostępu dostępu do środków finansowych na inwestycje niezbędne
do zaadaptowania gospodarstw do nowych warunków, np. poprzez rozbudowę systemu irygacyjnego. Ponieważ większość ubogich rolników mieszka w krajach globalnego Południa, nie będą oni mogli
liczyć na znaczną pomoc rządów w przezwyciężeniu tych problemów.
W podobnie trudnej sytuacji znajdzie się druga co do wielkości grupa osób niedożywionych, czyli
biedni mieszkańcy miast, którzy będą wystawieni na efekty wzrastających cen importowanej żywności.
Źródło: publikacja PAH „Prawo do żywności”
Fabuła
„Czas na sprawdzenie ile jesteście w stanie z siebie dać. Za chwilę
kapsuła czasu przeniesie Was daleko na południe na plantację
ananasów. To od Was będzie zależeć ile będziecie w stanie
wyprodukować. Choć… niekoniecznie tylko od Was…”
Zadanie
Zespół otrzymuje na początku następujący zestaw materiałów:
•
6 balonów,
•
2 kartki papieru A4 w kolorze zielonym lub kartki z polami
z załącznika,
•
2 kawałki taśmy przylepnej,
•
2 czarne mazaki,
•
2 pary nożyczek,
•
1 wzór prawidłowo wykonanego ananasa,
•
stoper/zegarek.

Zadaniem zespołu jest wykonanie z dostępnych materiałów jak największej liczby ananasów
spełniających normy. Ananasy muszą być zgodne ze wzorem. Ananasy można sprzedawać w pakietach po 2 sztuki (chyba, że karta sytuacji mówi inaczej).
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Karty sytuacji (każda w 3 egzemplarzach):
SUSZA - Połowa materiałów do produkcji liści zabrana przez prowadzącego.
POWÓDŹ - Połowa ananasów, które są w produkcji ulega zniszczeniu.
HURAGAN - Połowa wszystkich materiałów ulega zniszczeniu.
KLĘSKA NIEURODZAJU - Jeden balon zostaje odebrany zespołowi.
ATAK SZKODNIKÓW - Połowa taśmy zostaje odebrana zespołowi.
URODZAJ - Zespół otrzymuje 2 dodatkowe balony.
INWESTYCJE RZĄDU - Zespół otrzymuje dodatkowy flamaster.
DOTACJE - Materiały do produkcji ananasów zostają podwojone.
KORZYSTNE UMOWY HANDLOWE – Od tej chwili zespół może sprzedawać ananasy pojedynczo.
Spośród wszystkich kart zespół musi wylosować co najmniej dwie po 5 minutach na stanowisku.
Prowadzący dodatkowo losuje 2 karty po 3. i 7. minucie.
Punktacja
Za każdego sprzedanego ananasa – 300 mil.

•
•
•
•
•
•

Potrzebne materiały
balony żółte
taśma klejąca
zielone kartki
nożyczki
czarne pisaki
stoper/zegarek.

Stanowisko 5 - Wieża Potrzeb(na)
Główna myśl do przekazania:
Dostęp do żywności jest podstawową potrzebą człowieka – bez niej nie ma możliwości zaspokojenia
pozostałych potrzeb.
Fabuła
„Czas na sprawdzenie Waszej sprawności i wnikliwości. To zadanie może Was kosztować sporo
wysiłku, ale dzięki niemu odkryjecie, dlaczego temat, którym się zajmujecie dziś, jest taki ważny”.
Zadanie
Do zadania potrzebne są 2 stoliki w odległości co najmniej 30 metrów. Na jednym stoliku znajduje się
• 91 pudełek po zapałkach z różnymi napisami:
• 36 sztuk pudełek z napisem „Woda i żywność”
• 25 sztuk pudełek z napisem „Bezpieczeństwo”
• 16 sztuk pudełek z napisem „Edukacja”
• 9 sztuk pudełek z napisem „Praca”
• 4 sztuk pudełek z napisem „Samorealizacja”
• 1 pudełko z napisem „Kultura”
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Zadaniem zespołu jest zbudowanie na drugim stoliku piramidy z pudełek,
zgodnie z zasadami:
• podstawą piramidy są pudełka, których jest najwięcej,
• każdy uczestnik za jednym razem może przynieść 1 pudełko (niedozwolone jest przenoszenie
pudełek „łańcuchem”, czyli podając sobie z ręki do ręki),
• nie można budować kolejnego szczebla piramidy, dopóki nie ma w pełni wybudowanego
niższego szczebla,
• nie można przynosić na drugi stolik pudełek, z których w danym momencie nie buduje się piramidy,
• każde pudełko ze szczebla wyżej powinno dotykać 4 pudełek ze szczebla niżej,
• na wykonanie zadania jest 10 minut.
Nie informujemy zespołów, ile jest pudełek.
Dodatkowym utrudnieniem może być zorganizowanie tego stanowiska na dwóch różnych poziomach,
tak, aby zespół musiał pokonywać schody przenosząc pudełka.
Punktacja
Za poprawne wybudowanie piramidy –
800 mil.
Potrzebne materiały:
• 91 pudełek od zapałek
• 2 stoliki lub ławki

Finał - ROZMOWY NA TARGU
Tworzymy wspólnie sałatkę.
• ostateczne rozstrzygnięcie gry
• ewaluacja gry
Po wykonaniu wszystkich zadań drużyny wracają do sali plenarnej/punktu startowego. Prowadzący
mówi, że właśnie nadchodzi czas, kiedy będą mogli sprawdzić jak poszło poszczególnym zespołom
i po co są banknoty, które zbierali. Osoba prowadząca pyta poszczególne zespoły ile banknotów
udało im się zgromadzić. Następnie tłumaczy, co oznacza napis „food miles” na banknotach (informacja poniżej).
W kolejnym kroku przedstawiciele zespołów wymieniają banknoty na owoce i robią wspólnie sałatkę
owocową. Cała grupa powinna zadecydować na jakie owoce przeznaczają swoje banknoty. Jeśli
nie mogą dojść do porozumienia, zespoły decydują samodzielnie w kwestii wydawania swojej puli
pieniędzy – ale sałatka i tak musi być wspólna.
Cennik
Jabłko/Śliwka/Gruszka (1 sztuka) – 100 mil (Polska)
Mandarynki (1 sztuka) – 1300 mil (Hiszpania)
Kiwi (1 sztuka) – 11000 mil (Nowa Zelandia)
Winogrono(1 porcja) – 8200 mil (Chile)
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Banan(1 sztuka) – 6600 mil (Ekwador)
Mango(1 sztuka) – 6200 mil (Meksyk)
Ewentualnie:
Arbuz (1 sztuka) – 800 mil (Włochy)
Brzoskwinie (1 sztuka) – 1300 mil (Hiszpania)
Kontekst merytoryczny
Food miles (mile żywnościowe) to mierzona w milach odległość, jaką musi pokonać jedzenie, zanim
trafi z miejsca produkcji do konsumenta. 1 mila to ok.. 1,6 km
Dlaczego warto ograniczać food miles?
* więcej kilometrów = więcej spalanej benzyny
* im więcej food miles, tym więcej czasu minęło od momentu zbiorów do zakupu produktu przez konsumenta – jedzenie straciło więc na świeżości i utraciło wiele wartości odżywczych
* food miles uzależniają państwa od importu żywności, którą często można wyprodukować na miejscu
* im mniej food miles, tym łatwiej sprawdzić, skąd dokładnie żywność pochodzi i monitorować cały
proces produkcji
* mniej food miles oznacza niższe koszty transportu, które ponoszą konsumenci
* mniej food miles to także mniej samochodów w trasie i mniej wypadków
* food miles to też transport samolotem, co oznacza hałas i duże ilości spalonego paliwa
* food miles przyczyniają się do wycinania lasów tropikalnych (zamienianych na tereny uprawne)
Źródło: Ulica Ekologiczna

Omówienie i ewaluacja gry

Prowadzący prosi wszystkich uczestników aby napisali na małych kartkach (najlepiej w kształcie
owoców), czego nowego nauczyli się podczas gry. Kartki przylepiamy do wielkiego drzewa narysowanego na szarym papierze.
Osoba prowadząca prosi także, aby każdy zespół na kartce napisał odpowiedź na pytanie „Dlaczego głód w największym stopniu dotyka ludzi w Azji i Afryce? Jakie przyczyny głodu poznaliście
podczas gry?” Propozycje zespołów osoba prowadząca omawia na forum. Warto zwrócić uwagę na
mechanizm spekulacji cenowych, który może być trudny do wychwycenia przez uczniów i uczennice
(pojawia się na każdym stanowisku ale nie ma dedykowanego stanowiska).

•
•
•
•
•
•
•
•

Potrzebne materiały:
miski,
noże,
kartki z „cenami”,
sztućce do sałatki,
owoce,
drzewo narysowane na szarym papierze,
kartki samoprzylepne,
przybory do pisania.

Na koniec można jeszcze zadbać o drobne upominki - uczestnicy i uczestniczki mogą np. otrzymać lub
wykonać przypinki w tematyce gry.
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Załączniki:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Wzory banknotów
Szablony przypinek z symbolami owoców
Schemat poruszania się w trakcie gry
Karty do giełdy żywnościowej
Telegram
Zdania do stanowiska „Wywiało liczby”
Liczby do stanowiska „Wywiało liczby”
Zdjęcie do stanowiska „Obraz wojny”
Pole uprawne (stanowisko „Uprawiamy ananasy”)
Żetony oszczędności (stanowisko „Uprawiamy ananasy”)
Karty sytuacji (stanowisko „Uprawiamy ananasy”)
Etykiety do owoców
Wzór przypinek – upominków

Autor: Łukasz Bartosik/Polska Akcja Humanitarna

Gra powstała w ramach projektu „Obchody Światowego Dnia Żywności i Walki z Głodem 2015”
współfinansowanego ze środków Gminy Miasta Toruń.

Materiał przygotowany i rozpowszechniany przez Polską Akcję Humanitarną.
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SUSZA

Połowa materiałów do
produkcji liści zabrana przez
prowadzącego.

POWÓDŹ

Połowa ananasów, które są w
produkcji ulega zniszczeniu.

HURAGAN

Połowa wszystkich materiałów
ulega zniszczeniu.

INWESTYCJE RZĄDU

Zespół otrzymuje dodatkowy
flamaster.

DOTACJE

Materiały do produkcji
ananasów zostają podwojone.

KORZYSTNE
UMOWY HANDLOWE

Od tej chwili zespół może
sprzedawać ananasy
pojedynczo.

KLĘSKA NIEURODZAJU

Jeden balon zostaje odebrany
zespołowi.

URODZAJ

Zespół otrzymuje
2 dodatkowe balony.

ATAK SZKODNIKÓW

Połowa taśmy zostaje odebrana zespołowi.

TELEGRAM
Drodzy odbiorcy telegramu,

Nieważne kim jesteśmy. Ważne, że przyglądamy się ziemi z innej
perspektywy. I jesteśmy zaniepokojeni. Świat w coraz większym
stopniu dotknięty jest przez plagę, którą niektórzy
nazywali głodem. Sami nie jesteśmy w stanie dowiedzieć się, jaka
jest prawdziwa skala problemu i z czego on wynika. Dlatego
potrzebujemy Waszej pomocy. W pierwszej kolejności ułóżcie
obraz, który Wam przesyłamy – to obraz Ziemi z naszej perspektywy. Po ułożeniu, przyjrzyjcie się jemu i zastanówcie się gdzie
problem ten jest najpoważniejszy. Następnie udajcie się
w wyznaczone punkty, aby dowiedzieć się, z czego to wszystko
wynika. Za każdą zdobytą informację, zostaniecie wynagrodzeni.

Z poważaniem
Nieznajomy

Według danych WFO (World Food Programme),
_____ milionów ludzi na świecie cierpi z powodu
braku żywności.

Wśród osób, które cierpią z powodu głodu, _____ %
mieszka w Afryce i Azji.

Ludzie, w krajach rozwiniętych, takich jak Polska,
marnują około _____ mld ton kupowanej żywności.

Do wyprodukowania 1 hamburgera potrzeba aż
______ litrów wody.

Do wyprodukowania 1 litra coca-coli zużywa się
______ litra wody.

Według wyliczeń brytyjskiej organizacji Oxfam,
zmiany klimatu zwiększą cenę kukurydzy na rynku
światowym o _____ % do roku 2030.

_____ % upraw kukurydzy w USA wykorzystywanych
jest do produkcji biopaliw zamiast przeznaczanych
na żywność.

Do wyprodukowania kilograma mięsa wołowego,
potrzeba średnio ______ kg zboża.

Produkcja pszenicy w targanej wojną domową Syrii,
spadła z ponad 4 milionów ton przed wojną do ____
miliona ton rocznie w pierwszych latach wojny. Cena
chleba wzrosła tylko w jednym roku o ____ %.

795
93,4
1,3
2400
2,6
2,4
86
40
20
87

Jabłka 100 f-mi/szt
Kraj pochodzenia: Polska

Mandarynki 1300 f-mi/szt
Kraj pochodzenia: Hiszpania

Banany 6600 f-mi/szt
Kraj pochodzenia: Ekwador

Kiwi 11 000 f-mi/szt
Kraj pochodzenia: Nowa Zelandia

Winogrona 8200 f-mi/porcja
Kraj pochodzenia: Chile

Mango 6200 f-mi/szt
Kraj pochodzenia: Meksyk

Mango 3700 f-mi/szt
Kraj pochodzenia: Indie

