
Schemat opisu modułu ”Skąd ten owoc?" 

1.  Grupa docelowa (typ, wiek, liczba) 

- uczestnicy imprezy bez względu na typ i wiek. W konkursie końcowym może uczestniczyć około 10 osób. 

2.  Cele szczegółowe i rezultaty dla modułu 

- cel: a) poznanie owoców tropikalnych (ich wyglądu i smaku) 

          b) znajomość miejsc pochodzenia poznawanych owoców  

 - rezultat: większa  świadomość powiązań z krajami globalnego południa 

3.  Opis procesu (rekrutacja, ramy czasowe itp.) 

- zakup różnorodnych owoców z informacją z jakiego kraju pochodzą 

- poinformowanie uczestników o celach i zasadach konkursu przeprowadzanego na zakończenie imprezy, a 

dotyczącego znajomości przedstawianych owoców 

- przygotowanie stoiska (namiot, stoliki, krzesła) i ekspozycji zakupionych owoców oraz umieszczenie krótkiej 

informacji z nazwą i miejscem pochodzenia przy poszczególnych owocach, możliwość degustacji 

- przekazywanie informacji na temat zgromadzonych owoców uczestnikom imprezy np. w przerwach między 

występami 

- przeprowadzenie wśród chętnych krótkiego konkursu na temat znajomości owoców oraz wręczenie nagród 

(nagrodą jest owoc, na temat którego zadawane jest pytanie) 

- podsumowanie prezentacji i konkursu ze zwróceniem uwagi na zależności między lokalną ludnością, a krajami 

globalnego południa 

4.  Miejsce i niezbędne warunki 

W zależności od miejsca przeprowadzania imprezy zadanie można wykonać w pomieszczeniu lub na zewnętrznym 

placu. Ważne jest miejsce do przygotowania ekspozycji w pomieszczeniu stół, na zewnątrz stół i namiot.  

5.  Materiały (ew. koszt przygotowania) 

Niezbędne materiały: różnorodne owoce pochodzące z krajów południowych np. banany, ananasy, orzeszki ziemne, 

granaty, figi, daktyle. Ponadto wydrukowane informacje na temat przedstawianych owoców oraz państw, w których 

się je uprawia. Nagrodami dla uczestników mogą być przedstawiane owoce.  

6.  Zasoby ludzkie (kto? Jakie kwalifikacje?) 

- osoby przygotowujące i obsługujące stoisko z owocami w tym degustację 1-2 osoby 

- osoby prowadzące imprezę, które w przerwach przedstawiają dane o poszczególnych owocach 1-2 osoby 

- animator prowadzący konkurs (mogą to być osoby prowadzące) 

  



Dodatkowe informacje: 

Orzech ziemny, orzech arachidowy, fistaszki (Arachis hypogaea L.) –pochodzi z Ameryki Południowej, gdzie zaczął być 
uprawiany na przełomie trzeciego i drugiego tysiąclecia p.n.e. Obecnie szeroko rozpowszechniony w uprawie w 
krajach tropikalnych i subtropikalnych, nie występuje już na stanowiskach naturalnych.  

Jest to jednoroczna roślina o wysokości do 50 (70) cm. posiada liście pierzastozłożone z dwóch par owalnych 
listków. Kwiaty żółte i tylko z dolnych powstają nasiona. Owoce to strąki z bruzdowaną, włóknistą okrywą, 
zawierające 1-4 nasiona, tzw. orzeszki ziemne (orzeszki arachidowe, fistaszki), które są źródłem oleju 
arachidowego. Nazwa orzech ziemny pochodzi stąd, że owoce (strąki z nasionami) dojrzewają w ziemi. 
Szypułka kwiatu (część osi kwiatowej leżąca poniżej słupka) po jego przekwitnięciu wydłuża się i kieruje do 
dołu, wpychając do ziemi strąk. Dojrzewa on tu na głębokości ok. 5-8 cm, ale nie rozpada się na części ani się 
nie otwiera. 

 Roślina uprawna: główni producenci to Indie, Chiny, Nigeria i USA. W Europie orzeszki ziemne uprawiane są 
na Półwyspie Bałkańskim, we Włoszech, Francji. Ważnym rejonem upraw są też kraje Afryki Subsaharyjskiej. 
Świeże nasiona są zjadane jako warzywo, a prażone lub solone są popularną przekąską. Z orzeszków 
produkuje się również masło orzechowe. 

 
Rysunek 1: Produkcja orzechów ziemnych na świecie 

Banan (Musa L.) – rodzaj roślin z rodziny bananowatych (Musaceae Juss.). Według The Plant List w obrębie tego 
rodzaju znajduje się co najmniej 70 gatunków o nazwach zweryfikowanych i zaakceptowanych. Występuje naturalnie 
w strefie międzyzwrotnikowej Azji, Afryki i Australii. Część gatunków dostarcza jadalnych owoców. Słowo banan 
pochodzi prawdopodobnie od arabskiego słowa banan, co oznacza palec, lub afrykańskiego języka wolof, w którym 
rośliny te określa się mianem banaana.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Łodyga nierozgałęziona. Gęste pokrywy liściowe pokrywają łodygę. Na szczycie znajduje się pióropusz 
podługowatych i dużych liści. Kwiaty zebrane w szczytowy, duży, zwisający kwiatostan złożony z kwiatów 
grzebieniastych. Zapylane są one przez ptaki lub nietoperze. 
Owoce to żółtawa, podłużna, do 20 cm długa, mączysta jagoda z twardymi nasionami (większość bananów 
uprawianych do celów kulinarnych nasion jednak nie posiada). 

Bylina. Bananowce do prawidłowego rozwoju potrzebują klimatu ciepłego i wilgotnego. Wysoka jakość owoców 
zależy od dużej ilości wody i wysokiej temperatury. Najlepsze wyniki osiąga się przy opadach wynoszących 120-150 
mm miesięcznie oraz temperaturze powyżej 20 stopni C. Wymagania glebowe roślin nie są duże, chronią glebę przed 
erozją. 

Rysunek 3: Kwiat banana manilskiego 

Rysunek 2: Owoce banana zwyczajnego 
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Lima, limona, limonka, limetka, limeta kwaśna (Citrus aurantifolia) – gatunek rośliny należącej do rodziny 
rutowatych. Przypuszczalnie pochodzi z Azji Południowo-Wschodniej, powszechnie uprawiana w regionach 
tropikalnych i subtropikalnych. Najwięksi producenci: Indie, Meksyk, Argentyna, Brazylia. 

Pokrój - niewielkie i rozgałęzione drzewo lub krzew o wysokości do 5 m. Gałęzie ma 
pokryte krótkimi i ostrymi kolcami. Liście długości do 9 cm, owalnoeliptyczne, o 
ząbkowanych brzegach, wyrastające na łopatkowato oskrzydlonych ogonkach. Po 
roztarciu wydzielają przyjemny zapach. Kwiaty wyrastają po 1-7, są pachnące, mają 
5-działkowy kielich i 5-płatkową koronę o średnicy do 2,5 cm, 1 słupek i liczne 
pręciki. Płatki korony są żółte, o czerwono nabiegłych brzegach. Kwitnie i wytwarza 
owoce przez cały rok. Owoce okrągłe lub jajowate, jagodowe, o średnicy 3-5 cm. 
Skórka żółtawozielona lub żółta, woskowana, gorzka. Miąższ bardzo kwaśny i 
pachnący. 

 Drzewo owocowe: uprawiana jest głównie na Antylach, na wyspach Bahama, w Egipcie, także na Florydzie. 
Również w Europie jest uprawiana, znajduje się w rejestrze roślin uprawnych Unii Europejskiej. 

 Kulinaria. Owoc zawiera 0,8% cukrów, witaminę C (46 mg/100 g), 6-7% kwasu cytrynowego, wapń, potas i 
fosfor. Owoce limety kwaśnej mają w sobie mniej witaminy C niż cytryny i są mniej popularne w Europie z 
powodu mniejszej trwałości. Skórka jest cieńsza i delikatniejsza (lima preferuje klimat wilgotny i ciepły), 
dlatego łatwiej ulega infekcjom grzybiczym. Owoce limy wykorzystuje się do sporządzania soków i napojów 
orzeźwiających. 

 Z owoców wytwarza się również olejki eteryczne i kwas cytrynowy. 

Pomarańcza – nazwa, jaką określa się niektóre gatunki roślin należące do 
rodzaju cytrus, zwykle o pomarańczowej skórce i włóknistym miąższu. Jest to 
nazwa tylko zwyczajowa, nie stanowi ona odrębnej jednostki taksonomicznej. 
Gatunki pomarańczy pochodzą z Chin i wschodniej Azji. 

Owoce są jadalne. Zawierają dużo witamin, w tym najwięcej witaminy C. Smak 
słodko-kwaśny. Nadają się do bezpośredniego spożycia na surowo. Są powszechnie stosowane w produkcji soków 
owocowych. Gatunki te są uprawiane w krajach o klimacie tropikalnym i subtropikalnym. W pełni dojrzałe drzewo 
pomarańczowe może dawać do tysiąca owoców rocznie i zapewnić dobre zbiory przez następne 50-80 lat. Drzewka 
pomarańczowe rzadko przekraczają 9 m wysokości. 1/3 światowych zbiorów pomarańczy przypada na Brazylię. Na 
drugim miejscu są Stany Zjednoczone (szczególnie Kalifornia i Floryda), oraz Chiny. 

Pomarańcza jest najbardziej rozpowszechnionym drzewem owocowym świata, uprawiana jest w ponad 100 krajach. 

Granat właściwy, granatowiec właściwy (Punica granatum L.) – gatunek rośliny 
należący do rodziny krwawnicowatych (Lythraceae). Rodzimy obszar jego 
występowania obejmuje część obszarów Azji Zachodniej, Kaukazu i Półwyspu 
Indyjskiego (państwa: Afganistan, Iran, Irak, Turcja, Dagestan, Tadżykistan, Turkiestan, 
Indie), ale rozprzestrzenia się gdzieniegdzie poza tymi regionami. Jest uprawiany w 
wielu krajach świata. 

Pokrój: krzew lub niewielkie drzewo o wysokości 3–5 m. Gałęzie obwisające, za młodu 
kolczaste. Ulistnienie naprzeciwległe, liście eliptycznolancetowatelancetowate o długości 3-8 cm. Z wierzchu 
ciemnozielone, błyszczące, całobrzegie. Kwiaty obupłciowe, osadzone w pachwinach po 1-3 na szczytach gałązek. 
Kwiaty wyrastające na tegorocznych pędach są dzbankowate i większe, z normalnie wykształconą dolną zalążnią i 
szyjką słupka oraz pręcikami. Kwiaty rozwijające się na pędach starszych są mniejsze i niedorozwinięte  opadają po 
przekwitnięciu. Większość odmian jest obcopylna. Owoce to jagody, przypominające kształtem i wielkością duże 

jabłka. Pokryte są twardą skórzastą łupiną barwy purpurowej, fioletowej, czasem brązowej 
albo białoczerwonawej, z kielichem pozostającym na wierzchołku, zawierają po 400–700 
tępograniastych nasion. Nasiona otoczone są osnówkami o kolorze najczęściej czerwonym, 
ale również różowym i żółtym. Osnówki mają galaretowatą konsystencję i są niezwykle 
soczyste, stanowią część jadalną owocu. Z nich otrzymuje się syrop zwany grenadyną. 
Granaty uprawia się w klimacie suchym i gorącym. 
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