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Zgodnie ze swoją misją, Whirlpool Corporation angażuje się w walkę z marnowaniem 
żywności wykorzystując w tym celu innowacyjne technologie, które wspierają przecho-
wywanie, przygotowanie i spożywanie posiłków w sposób wydajny i odpowiedzialny.

Firma, od zawsze uczestnicząca w akcjach dotyczących pożywienia, ma na celu uświa-
domienie rozmówcom  wagi i znaczenia niemarnowania żywności; wspiera Onlus i orga-
nizacje działające solidarnie. 

Wraz z wieloletnią inicjatywą Nie marnujmy chwil, zamierza rozpocząć rozległą kampanię 
uwrażliwiającą, promując wśród nauczycieli, dzieci i ich rodzin, wartość pożywienia, zwal-
czanie marnotrawstwa, podkreślając jego wagę dla ludzi, społeczeństwa i całej planety.



Drogi Nauczycielu, 

witaj w projekcie Nie marnujmy chwil! 
 
W państwach tak rozwiniętych jak nasze, poziom marnowania żywności, spowodowany wyrzucaniem części produktów kupo-
wanych przez rodziny, jest jeszcze zbyt wysoki. Z tego powodu, ważną rolę odgrywa łączenie edukacji żywieniowej w szkołach 
z przemyśleniami na temat wartości osobistych, społecznych i środowiskowych, mając również na celu uświadomienie rodzi-
nom wagi racjonalnego wykorzystania żywności.

W tym celu, ścieżka dydaktyczna proponuje jako czynnik łączący różne dziedziny - kuchnię - miejsce, gdzie również naj-
młodsi mają bezpośrednią okazję cieszyć się żywnością. Jest to perspektywa, która w przystępny i wesoły sposób po-
zwala stymulować dzieci do nadawania wartości pożywieniu, nie powierzchownie – jako nową potrzebę do zaspokojenia, 
ale jako źródło chwil, które są ważne dla nich, dla społeczności i dla całej planety.

Ścieżka dydaktyczna podejmuje temat oszczędzania żywności na różnych etapach, w których każda rodzina może czynnie 
uczestniczyć: zakup żywności, jej poprawne przechowywanie i przygotowywanie. Otwiera tym samym możliwości pogłę-
biania wiedzy z różnych dziedzin, zaczynając od historii pożywienia, poprzez bezpieczeństwo i higienę żywieniową, kończąc 
na międzykulturowości i solidarności. 

Propozycja projektu przewiduje zakończenie podwójnie nagradzanym konkursem edukacyjnym: uwidacznia kreatywność prac 
wszystkich dzieci i angażuje je w akcję charytatywną. W imieniu każdej klasy, która wyśle swoje prace, Whirlpool Corporation, 
przekaże darowiznę na organizację walczącą z marnowaniem żywności- Food Bank Foundation.

Życzymy Państwu miłej pracy i miłej zabawy!

Z wyrazami szacunku,
Centrum Koordynacji Nie marnujmy chwil

Jest wiele inicjatyw, które Whirlpool EMEA uruchomił w imię walki z marnowaniem żywności. 
Między innymi, jako część kampanii „Fresh Thinking for Forgotten Food”, otworzono Pop-Up 
Café w Londynie, lokal serwujący potrawy zainspirowane najczęściej marnowaną żywno-
ścią w Wielkiej Brytanii. Lokal ten, powstał nie tylko w celu uwrażliwienia klientów na marno-
wanie żywności. Fresh Thinking Café opiera się na zasadzie „pay-as-you-feel”- każdy klient 

płaci za posiłek dobrowolną cenę, wiedząc, że zysk zostanie przeznaczony na FoodCycle, organizację charytatywną, która walczy z marno-
waniem żywności, jej niedostatkiem i bezdomnością w całym kraju.  Poza promowaniem zrównoważonego rozwoju i poruszaniem kwestii 
środowiskowych, we wrześniu 2018 r., pracownicy firmy, dobrowolnie zaangażowali się w Community Week Initiative w Peterborough (głów-
na siedziba firmy), odnowienie ogrodu Sue Ryder’s Thopre Hall Hospice, przygotowanie posiłków i porządkowanie kuchni projektu FoodCycle 
w Peterborough.



ONZ opracowała 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju do 
osiągnięcia za pomocą obopólnego wkładu, państw i miesz-
kańców. Drugi cel to pokonanie głodu, a zatem zaangażo-
wanie w żywienie 821 mln ludzi, którzy, według danych FAO 
2018, są jeszcze niedożywieni (http://www.fao.org/state-of-
-food-security-nutrition/en/) i kolejnych 2 mld osób, które 
przewiduje się, że zamieszkają naszą planetę w 2050. Jak 
możemy pomóc osobiście jako obywatele? Zmieniając nasz 
sposób odżywiania! Każdego roku, 1/3 wyprodukowanej 

żywności zostaje stracona lub zmarnowana, a w dużej mie-
rze odpowiedzialne za to są rodziny (70% całkowitego mar-
notrawienia żywności). Również według FAO, pierwszym 
krokiem w zaangażowanie ze strony osób prywatnych musi 
być „niemarnowanie jedzenia”, które codziennie spożywamy, 
a następnie zaangażowanie w „zmniejszenie wpływu na 
środowisko” – również naszych sprzętów gospodarstwa 
domowego – aby unikać zmian klimatycznych, które szko-
dzą rolnictwu i hodowli zwierząt.

Przyzwyczajanie do niemarnowania żywności

Połóżmy na talerzu
wiele aspektów marnowania żywności

Dane potwierdzają fakt, iż rodzina 
odgrywa jedną z głównych ról w walce 

z marnowaniem żywności. Z tego 
powodu trzeba dbać o dojrzałe 

i odpowiedzialne zachowania w stosunku 
do pożywienia, zaczynając od szkoły

i dzieci - przyszłych mieszkańców 
i wzorów dobrych postaw

we własnych domach.

ODDAJMY WARTOŚĆ POŻYWIENIU!
Projekt Nie marnujmy chwil angażuje dzieci, 
zarówno w szkole jak i w domu, pozwalając im na 
zdobycie doświadczenia i wiedzy o wartości poży-
wienia w sposób rozrywkowy i proaktywny (również 
w rodzinie).
Poprzez ścieżkę i wskazówki pozwalające na przeży-
wanie „chwil, które są ważne” związanych z pożywie-
niem, dzieci odkrywają jego wagę:
• dla każdego z nas: we wzroście i przyjemności 

osobistej i towarzyskiej;
• dla społeczności: w dzieleniu się z tymi, którzy 

mają mniej szczęścia;
• dla planety: w działaniach na rzecz  

zrównoważonego spożycia.
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Nadmiar i marnowanie żywności: polskie prawo
Według szacunków w Polsce co roku marnuje się około 
9 mln ton żywności. W przeliczeniu na przeciętnego Polaka 
daje to 235 kg jedzenia rocznie.
Jeszcze niedawno w Polsce nie istniało prawo regulujące 
problem marnowania żywności. Na szczęście, 18 sierpnia 
2019 weszła w życie ustawa poruszająca to zagadnienie. 
Obecnie przepisy, które zostaną stopniowo wprowadza-
ne, dotyczą jedynie sklepów powyżej 400 metrów kwa-
dratowych (po dwóch latach limit ten zostanie zmniej-
szony do 250 metrów kwadratowych). W myśl ustawy, 
sklepy mające ok. 50% przychodów ze sprzedaży żyw-
ności, w ciągu 5 miesięcy będą musiały podpisać umowę 
z organizacją pozarządową, która zagospodaruje marnują-

cą się żywność. Sklepy nie będą mogły oddawać żywności 
przeterminowanej lub zepsutej, ale jedynie produkty nadal 
nadające się do spożycia: np. z uszkodzonymi opakowania-
mi lub krótkim terminem ważności. 
Po 1 marca 2020 r. nastąpi zaostrzenie przepisów, co ozna-
cza, że każdy sprzedawca, który będzie marnować żywność, 
będzie musiał zapłacić 10 groszy za każdy kilogram wyrzu-
conych produktów. Za niespełnienie tego wymogu będą gro-
zić kary od 500 zł do 10 tyś. zł.
Do tej pory przepisy przeciwdziałające marnotrawieniu żyw-
ności wprowadzono m.in. we Włoszech, Francji, Czechach 
i Belgii. Więcej informacji o ustawie na stronie: http://prawo.
sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001680/T/
D20191680L.pdf.

Również Expo 2020, które odbędzie się w Duba-
ju, zachęca do dzielenia się pomysłami na rzecz 
bardziej zrównoważonej, dostępnej dla wszyst-
kich, bogatszej w możliwości przyszłości  (dubai.
it/expo-2020). Szkoła to idealne miejsce do po-
dzielenia się zaangażowaniem w zrównoważenie 
środowiskowe i społeczne, które, dla dzieci i ro-
dzin, oznacza świadomy wybór i przechowywanie 
pożywienia.

Connecting Minds, Creating the Future

W 2018 r. firma Hotpoint i angielski szef kuchni Jamie 
Oliver rozpoczęli kampanię Fresh Thinking for Forgotten 
Food, aby uwrażliwić wszystkich na problem marno-
trawienia żywności i zachęcić ich do wdrażania wła-
ściwych zachowań dotyczących jedzenia i przechowy-
wania żywności w domu. Kampania z powodzeniem 
przyciągnęła uwagę konsumentów poprzez reklamy on-
line i offline oraz różne działalności PR, włączając eks-
luzywną londyńską imprezę Fresh Thinking Café zwró-
coną do środków masowego przekazu, wpływowych 
ludzi i konsumentów. Temporary café proponował prze-
pisy z resztek żywności, wykonane przez Jamie Olivera 
i obecną publiczność, w celu zachęcenia ludzi do innego 
myślenia na temat „resztek żywności”, a w ten sposób 
zmniejszenia ich marnotrawienia.

 OSOBISTEJ   Pożywienie i nauka o oszczędzaniu żywności poprzez aspekt behawioralny i techniczny; dobre zwyczaje 
podczas kupowania, przygotowania i przechowywania pożywienia. 

 KOGNITYWNEJ  Wiedza historyczna o żywności, procesach chemiczno - fizycznych związanych z jej przechowywaniem  
i gotowaniem, świadomości innowacji technologicznych, które mogą zmniejszyć marnowanie żywności. 

 SPOŁECZNEJ   Pożywienie jako obszar porównawczy pomiędzy kulturami; nie do zmarnowania, ale do poprawnego 
przechowywania w celu uniknięcia kosztów dla społeczeństwa, ekonomii i środowiska. 

 WZAJEMNOŚCI   Pożywienie, które nie zostało wykorzystane, może zostać podarowane osobom potrzebującym, dzięki 
nie tylko platformom foodsharingu, ale również współpracy z instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami.

Wprowadzanie dzieci w zagadnienie pojmowane jako ważne chwile życia rodzinnego i społecznego, i przez to nie do 
stracenia, pozwala szkołom osiągnąć cele edukacyjne i behawioralne na płaszczyźnie:
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Integracja różnych narzędzi dydaktycznych, wskazanych 
przez projekt, pozwala na stworzenie stymulującego 
środowiska naukowego, które angażując różne dziedziny 
naukowe, zachęca do odkrywania przyjemnych chwil 
związanych z pożywieniem.

28 czasopism dla dzieci 

Zabawne narzędzie operacyjne do zabrania do domu, po jednym dla każdego 
ucznia, z ciekawostkami, radami i ćwiczeniami dotyczącymi tematu „odżywia-
nia i niemarnowania żywności”, angażując w ten proces również rodziny.

Ulotka konkursu 

Talent Kitchen
Z instrukcjami i wskazówkami dotyczą-
cymi uczestnictwa w konkursie edu-
kacyjnym. W ten sposób, każda klasa 
bierze udział w darowiźnie, którą w jej 
imieniu, Whirlpool Corporation przekaże 
organizacji charytatywnej.

www.niemarnujmychwil.com

Nie przegap nowej strony internetowej projektu! Daje ona 
dodatkowe możliwości do zrealizowania zarówno w klasie, 
jak i w domu: prezentacja projektu, rady i informacje w celu 
ustabilizowania codziennych zachowań i utrzymania 
weselszych domowych kuchni, gry online, wskazówki 
dotyczące konkursu i wiele innych...

Przewodnik dla nauczycieli

Przewodnik dla nauczycieli rozwija ścieżkę dydaktyczną w trzech obsza-
rach (kupno, przechowywanie, spożywanie), które pozwalają propago-
wać liczne aspekty kultury żywieniowej i walki z marnotrawieniem żyw-
ności w różnych dziedzinach dyscyplinarnych i transdyscyplinarnych 
(naukowej, historycznej, geograficznej, lingwistycznej, technicznej, arty-
stycznej, międzykulturowej, środowiskowej).

Przeżywanie chwil, które się liczą
NARZĘDZIA
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Zasady Kitchen Game

Plansza Kitchen Game podzielona jest na 4 strefy, aby móc śledzić drogę produktów spożywczych, 
począwszy od ich zakupu, aż po „trafienie na stół”: Kupno, Przechowywanie, Gotowanie i 
Smacznego. Gracze, po kolei, rzucają kostkami, a następnie przesuwają pionek o wyrzuconą liczbę 
oczek. Wygrywa ten, kto pierwszy dotrze do ostatniego pola wyrzucając kostkami określoną liczbę 
oczek i kończąc swój ruch na polu 60. Jeśli gracz wyrzuci większą ilość oczek od tej niezbędnej, po 
dotarciu na pole 60, będzie musiał się cofnąć.
Wzdłuż drogi przewidziane są specjalne pola:
• Jeśli lubisz…
 Pole oznaczające „korzyść”, która pozwala na ponowny rzut kostkami.
• Złap etykietkę
 Każdy gracz ma ok. 20 sekund, aby wziąć produkt spożywczy (ze spiżarni, teczki, lodówki...). 

Kto „złapie” produkt z najpóźniejszym terminem ważności, może ponownie rzucić kostką. 
Kolejkę kontynuujemy dalej, zaczynając od momentu, w którym się zatrzymała. Wariant: 
ktoś, kto nie ma pod ręką produktów spożywczych, może żądać od gracza wytłumaczenia 
różnicy pomiędzy  „Należy spożyć do” i „Najlepiej spożyć przed końcem…”. Jeśli gracz odpowie 
poprawnie, rzuca ponownie kostkami, w przeciwnym wypadku, traci kolejkę.

• Hurra! 
 Zachowaliście się poprawnie, przesuń się na określone pole.
• Ups! 
 Nie wdrożono poprawnego zachowania, należy cofnąć się do wskazanego pola.
• Twoja kolej! 
 Wymaga od gracza natychmiastowego wykonania czynności, bez przyznawania korzyści 

lub kar.
W zestawie znajduje się kartka z gotowymi 2 kostkami i 6 pionkami. Wystarczy przykleić ją na 
tekturę, wyciąć i złożyć.  

Miłej zabawy!

Gra dla klasy: Kitchen Game!

Nie marnujmy chwil proponuje zmienioną wersję kla-
sycznej „Gry w gęsi”, znanej już Ferdynandowi I Me-
dyceuszowi, który w 1580 podarował ją Filipowi II 
Habsburgowi. Dwa wieki później, zdobyła popularność 
w Anglii, gdzie drukowano kopie plansz, które rozpo-
wszechniły się w całej Europie. Ilustrowana plansza 
Kitchen Game proponuje ścieżkę podzieloną na ponu-
merowane pola, która, od kupna aż po spożycie pro-
duktów spożywczych, przypomina dzieciom o najważ-
niejszych zasadach niemarnowania żywności. 123456
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Yoyo Books, Praca Zbiorowa 
Mały kuchcik

Emilia Dziubak, Eliza Saroma-Stępniewska, Iwona Wierzba
 Draka ekonieboraka

Dagmar von Cramm, Rotraut Susanne Berner
 Wielkie gotowanie na ulicy Czereśniowej

Grzegorz Kasdepke
 Serce i inne podroby

Grzegorz Kasdepke
 Romans palce lizać

ABY NAUCZYĆ SIĘ OSZCZĘDZANIA POŻYWIENIA

Porady czytelnicze

www.whirlpoolcorp.com
www.facebook.com/whirlpoolEMEA
www.linkedin.com/company/whirlpool-emea
 Porady dotyczące oszczędzania żywności i informacje 
 ze świata Whirlpool Corporation.

www.un.org.pl 
Strona internetowa opisująca 17 Celów Zrównoważonego 

 Rozwoju ONZ
www.fao.org 

Strona Organizacji Narodów Zjednoczonych do 
 Spraw Wyżywienia i Rolnictwa

A TAKŻE ON-LINE! KSIĄŻKI DLA CAŁEJ RODZINY

FOKUS/ KWESTIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Według informacji zamieszczonych na stronie Food 
and Agriculture Organization of the United Nations, po-
święconej walce z marnotrawieniem żywności, marno-
wanie pożywienia obciąża klimat, zasoby wodne, glebę 
i bioróżnorodność (goo.gl/ksiF4s).
Na stronie tej organizacji, możemy znaleźć wszystkie 
narzędzia pomocne do rozwinięcia tematu (biorąc pod 
uwagę umiejętności dzieci z klasy), w tym animacje wi-
deo, które pokazują ślad ekologiczny, czyli wpływ jaki
ma na planetę konsumpcja żywności. Aby go wskazać, 
używamy „kalkulatora” np. goo.gl/WwY6JN albo inne-
go, obecnego w Internecie narzędzia.

Marta Sapała 
Na marne

Sylwia Majcher 
Wykorzystuję, nie marnuję

Sylwia Majcher 
Gotuję, nie marnuję 

Jagna Niedzielska 
Bez resztek

Clare Compton
 Cukiernia pod pierożkiem z wiśniami

Peter Allen, Charline Zeitoun
 Co To Jest? Ekologia, energia odnawialna, 
 ocieplenie klimatu, recykling

Jenny Bonnin, Kim McKay
 Ekologiczne Dzieciaki. 100 rzeczy, które możesz zrobić, by ocalić planetę
Frith Alex
 Sprawdźcie sami. Recykling i odpadki. Książka z okienkami
Macias Kinga
 Akademia ekologii. Segreguję odpady
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Zacznijmy rozgrywki

Zadania zaprezentowane na następnych stronach wskazują ścieżkę podzieloną 
na 3 etapy, w których kuchnia i jej sprzęty są idealnym miejscem do pomocy dzie-
ciom w odkryciu dobrych nawyków zapobiegających marnowaniu żywności.

ZAKUP

SPOŻYCIE

PR ZECHOWYWANIE

Aby zdobyć doświadczenie w odpowiedzialnych 
zakupach żywności, którą spożywamy.

Aby poznać sposoby gotowania 
i dzielić pożywienie podczas 
wspólnego, solidarnego spożywania 
posiłku.

Aby poznać sposoby i sprzęty, które pomagają 
w przechowywaniu produktów, gwarantując 
bezpieczeństwo i higienę żywienia.
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ZAKUP

Nasza „wojna z marnotrawieniem żywności” zaczy-
na się między półkami w sklepie lub w supermarke-
cie: to w tym momencie, poświęcając trochę uwagi 
i odpowiedzialnie wybierając produkty, możemy 
dokonać różnicy. Zobaczmy wspólnie co robić.

Zasady? Zanim kupi się nowe produkty, trzeba 
sprawdzić co jest w lodówce i spiżarni. Jeśli konieczne 
jest zrobienie zakupów, lepiej przygotować listę 
zapisując wyłącznie to, co jest potrzebne.

> Wskazówka: zaopatrzmy się  w tabliczkę, do 
zawieszenia w pobliżu drzwi, albo w magnes, aby 
przyczepić do lodówki kartki, na których wypiszemy 
brakujące produkty.

Superbohaterowie wózków. Zbieramy rady, aby 
dokonać przemyślanych zakupów - zapytajmy, 
przede wszystkim, rodziców za pomocą prostego 
wywiadu. Później, przynieśmy go do klasy.
>  Wybierając produkt, który aspekt uznajemy 
za najważniejszy? Na przykład, jak ważne są oferty 
„2 w 1”? Pojawiają się za każdym razem, gdy pro-
dukty mogą być zjedzone przed upływem terminu 
ważności?

Popatrz na etykietkę
Etykieta ze składnikami to „dowód 

osobisty” produktu. Przynieśmy do klasy 
puste opakowania po różnych produktach 

żywnościowych i nauczmy się je czytać. Jakie 
znajdziemy informacje? Wytnijmy etykiety 
i ułóżmy je według rodzajów: na przykład 

terminów przydatności do spożycia, 
od najbliższego do najpóźniejszego.

Które produkty przeterminują się szybciej? 
Które mogą być używane dłużej? 

Wskażmy powody.
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 Koniec z marnowaniem żywności.   Firmy produkcyjne 
albo dystrybucyjne mogą uniknąć marnotrawienia po-
żywienia poprzez darmowe przekazywanie instytucjom 
non- profit jadalnych produktów, niemożliwych do sprze-
dania z powodu bliskiego upływu terminu ważności, jak 
również z powodu uszkodzonego opakowania 
> Zorganizujmy razem ze starszymi dziećmi wycieczkę 
do pobliskiego supermarketu albo zaprośmy jego przed-
stawiciela do klasy, aby zrozumieć jak  przeciwdziałają 
marnowaniu żywności.

 Przyjrzyjmy się historii!  Skąd pochodzą produkty, których 
używamy, aby przygotować nasze posiłki? Historia to droga, 
którą przebywają od pola – albo hodowli – do stołu, angażując 
różnych „uczestników”. To proces linearny, początek-koniec, 
czy bardziej złożony? Zapoznajmy się wspólnie z  pojęciem 
gospodarki obiegowej.
> Wybierzmy razem z dziećmi jakiś produkt. Prześledźmy 
wspólnie jego historię liniową. Na przykład, ser, który znaj-
duje się na stole, powstaje z mleka, zostaje przetworzony, 
pakowany i dostarczony do sklepów, a później szprzedany 

i położony na stole. Kontynuujmy analizę, aby stwierdzić czy, 
w przypadku sera, istnieje niejadalna skórka, którą trzeba zdjąć, 
folia do żywności lub aluminium, które go pokrywa lub pudełko 
z kartonu do jego przechowywania. Te szczegóły są również 
częścią historii produktu.  Czy one też się kończą, tak jak ser, 
który jemy? Nie, wchodzą do obiegu, ponieważ skórki trafiają 
do śmieci organicznych, a plastik, aluminium i papier „znikają” 
w różny sposób i są ponownie wykorzystywane jako nowe pro-
dukty z plastiku, aluminium i papieru. Zaprezentujmy za pomo-
cą mapy ich drogę obiegową.

Chwile, które są ważne 
Któraś z rodzin uczestniczyła jako ofiarodawca lub wolonta-
riusz w corocznej zbiórce żywności? Zbierzmy świadectwa 
albo dowiedzmy się więcej na stronie - bankizywnosci.pl - 
lub przeprowadźmy wywiad z wolontariuszem.

Chwile, które są ważne 
Zorganizowanie dydaktycznej wycieczki jest okazją do upamiętnienia i podkreślenia wagi informacji dotyczących historii 
pożywienia. Aby doświadczyć życia w gospodarstwach rolnych, poszukajmy najbliższej zagrody edukacyjnej na
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/index.php.
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PRZECHOWYWANIE

Wraz z upływem czasu wszystkie produkty spożyw-
cze niszczeją lub tracą świeżość. Możemy opóźnić 
albo zminimalizować to niszczenie: na przykład dzięki 
lodówce, naszemu pierwszemu sprzymierzeńcowi 
w domowej konserwacji pożywienia. 

Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do otwierania drzwi-
czek i brania tego, co potrzebujemy, ale czy jesteśmy 
pewni, że wiemy o niej wszystko?

Zasady? Schowaj najnowsze zakupy w głąb 
lodówki, kładąc do przodu produkty spożywcze 
kupione wcześniej. Rozdziel surowe produkty 
spożywcze od tych ugotowanych, aby uniknąć 
ich skażenia. Nie myj owoców i warzyw zanim 
włożysz je do lodówki, aby nie zwiększać 
wilgotności.

> Jest przynajmniej jeszcze jedna zasada, której 
trzeba przestrzegać: nie otwieraj bez przerwy 
lodówki. Dlaczego jest ważna? Porozmawiajmy 
z dziećmi o możliwych skutkach dotyczących 
zarówno marnowania energii elektrycznej, jak i 
szkód dla żywności znajdującej się w lodówce.

Otwarte drzwiczki. Wyobraźmy sobie, że otwiera-
my drzwiczki lodówki i jak za pomocą czarodziej-
skiej różdżki… Co się dzieje? Produkty spożywcze 
zaczynają mówić? Zostaniemy przeniesieni w rów-
noległy świat przechowywanej żywności? 
> Opowiedzmy o tym za pomocą krótkiej historyjki, 
może zainspirowanej książką Mądra Mysz. Pralki, 
suszarki, lodówki autorstwa Christiana Tielmanna 
i Ursuli Weller.

Optymalne temperatury
przechowywania

Jajka, nabiał, wędliny

Mięso i ryby

Owoce i warzywa 

0-2 °C

7-10 °C

4-5 °C
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 Dla każdego produktu odpowiednia temperatura prze-
chowywania.  W lodówce, każda półka odpowiada innej 
temperaturze. Zazwyczaj (ale trzeba to sprawdzić w in-
strukcji obsługi lodówki zapewnionej przez producenta!), 
w jej dolnej części, nad szufladami na warzywa, tempe-
ratura jest najniższa. Najlepiej umieścić tam najdelikat-
niejsze produkty spożywcze takie jak mięso i ryby. Część 
górna ma temperaturę nieznacznie wyższą odpowiednią 
dla nabiału, jajek i wędlin...
> Aby nie popełniać błędów, przygotujmy etykietki, 
do umieszenia w  lodówce, z odpowiednim rozmieszcze-
niem żywności.

 Zawsze bardziej technologiczny.  Cel: lepsza konserwacja, 
mniejsze marnotrawienie żywności. Jak w przypadku innowa-
cyjnych rozwiązań Whirlpool Corporation: technologii 6th Sen-
se Temperature Control, która przyśpiesza ochładzanie nowo 
kupionych produktów spożywczych; połączenia na odległość 
za pomocą odpowiedniej aplikacji, która umożliwia zmianę 
temperatury; czujników nieustannie kontrolujących temperatu-
rę i wilgotność; systemów NoFrost, aby uniknąć utworzenia się 
szronu…
> Teraz Wasza kolej. Nie ograniczajcie się wyłącznie do jedne-
go sprzętu gospodarstwa domowego. Jak wyobrażacie sobie 
kuchnię przyszłości?

Chwile, które są ważne
Istnieją aplikacje, które umożliwiają użytkownikom obustronną 
wymianę żywności o krótkim terminie spożycia albo tej, która 
zostanie niezjedzona. Dzieci również mogą zorganizować, 
w szkole albo we własnym bloku, dzień wymiany produktów 
o wysokim ryzyku wyrzucenia.

 Nauka a przekąski  Często słyszy się, aby nie zostawiać 
bananów w lodówce, ponieważ ściemnieją. To prawda? 
A może nie? Zobaczmy na własne oczy, co się stanie! 
> Weźmy 4 dojrzałe banany. Jednego zjedzmy od razu, 
spróbujmy zapamiętać jego smak, konsystencję i kolor. 
Drugiego banana połóżmy na szafce (lub w innym miejscu 
w pokojowej temperaturze), trzeciego w lodówce, a czwar-
tego w zamrażalce. Po tygodniu, sprawdźmy co się z nimi 
stało: banan pozostawiony na szafce będzie, w środku 
i na zewnątrz, prawie całkowicie czarny, o smaku bardzo 
słodkim. Natomiast ten, położony w lodówce będzie miał 
brązowe plamki i w smaku będzie słodszy od tego, którego 
zjedliśmy na początku (ale na pewno mniej od tego pozo-
stawionego na szafce). Banan z zamrażalki (po rozmroże-
niu) będzie identyczny jak ten, zjedzony na początku. 
Co się stało? W niskich temperaturach, żywność przecho-
wuje się lepiej, ponieważ zimno spowalnia dojrzewanie 
owoców, czyli proces zachodzi stopniowo pochłaniając 
tlen z powietrza (trochę tak, jak przy oddychaniu). Poza 
lodówką, proces ten zachodzi bardzo szybko, w lodówce 
jest spowolniony przez zimno, ale nie całkowicie wyelimi-
nowany, w zamrażalce natomiast jest zupełnie zablokowa-
ny. Wracając do naszego początkowego pytania: banany 
w lodówce nie nie ściemnieją, chyba że po upływie paru 
tygodni. Odwrotnie, zmienią kolor jeśli będą dojrzewać 
w temperaturze pokojowej. 

0-2 °C

7-10 °C

4-5 °C
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 Rodzynki sułtańskie.  Jaki jest wpływ ciepła na żyw-
ność? Odkryjmy to przeprowadzając eksperyment, godny... 
sułtana! 
> Weźmy winogrona i oddzielmy je od kiści. Umyjmy je do-
brze i upewnijmy się, że są idealnie suche. Połóżmy wino-
grona w bardzo nasłonecznionym i przewiewnym miejscu, 
obracając je od czasu do czasu, aby zagwarantować rów-
nomierne suszenie. Obserwujmy je codziennie, a w nocy 
włóżmy je z powrotem do pomieszczenia, aby uniknąć 
wchłonięcia przez nie wilgoci. Zaczekajmy parę dni i obser-
wujmy je.

Co się stało? W procesie  suszenia, gorące i suche 
powietrze, wraz z promieniami słonecznymi, sprawiło, 
że woda wyparowała powodując utratę przez wino-
grona jego płynnej części, a w konsekwencji, znaczącą 
utratę  jego objętości. 
W ten sposób, zapach i cukier zostały skoncentrowane, 
a winogrona stały się słodsze i smaczniejsze, przekształ-
cając soczysty, kwaskowaty owoc w przesłodkie, aro-
matyczne rodzynkowe „perły” lub „rodzynki sułtańskie”, 
gotowe do przygotowania fantastycznych słodyczy!

Chwile, które są ważne 
Mikroorganizmy mogą być szkodliwe i przyczyniać się 
do zatrucia, jak również dobre, np. bakterie fermentacji 
w jogurtach i drożdżach na chleb. Przygotowanie pizzy 
wraz z rodziną może być doskonałą okazją do odkrycia 
jak reagują. Wystarczy przygotować dwa takie same 
kawałki ciasta na pizzę, jeden włożyć do lodówki, 
a drugi pozostawić na zewnątrz. Po kilku godzinach, 
ciasto pozostawione w temperaturze pokojowej 
urośnie szybciej, ponieważ zimno spowolniło proces 
wzrostu tego pierwszego.
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Biologiczne

Chemiczne

Fizyczne

 Wrogowie świeżości.  Odkryjmy, jakie są główne czyn-
niki, które oddziałują na świeżość produktów spożyw-
czych powodując proces nazywany „rozkładem jako-
ściowym”.
> Stwórzmy komiks: zamieńmy żywność i jej wrogów 
w postacie. Z jednej strony, wybierzmy produkty, któ-
re będą naszymi dobrymi bohaterami, zaś z drugiej, 
umieśćmy chemicznych i fizycznych agentów, którzy 
powodują ich rozpad jakościowy (zostaną „wrogami”). 
W jaki sposób nasi bohaterzy będą mogli się bronić? 
Znajdźmy, jak w każdej historyjce, ich „pomocników”.

 Co dzieje się później?  Jeśli produkt traci swoją świe-
żość, zmiana koloru, konsystencji i smaku to najbardziej 
widoczne cechy. Pogarszają się także jego wartości od-
żywcze, właśnie te, które odkryliśmy czytając etykietę 
żywnościową. Poza tym, bezpieczeństwo żywieniowe 
jest zagrożone - ryzykuje się infekcje i zatrucia.

Wynik? 
Musimy wyrzucić żywność: marnotrawstwo, którego 
można uniknąć!
> Spróbujmy policzyć w domu, jeśli miało to miejsce 
w jakiejś rodzinie, rzeczywistą ilość wyrzuconych, 
przeterminowanych produktów. Sprawdźmy ich cenę, 
zróbmy listę wyrzuconych produktów i napiszmy ich 
koszt na kartce. Zbierzmy wszystkie rachunki przy-
gotowane w domach. Ile zmarnowaliście pieniędzy? 
Co użytecznego moglibyśmy kupić za te pieniądze? 
Pomyślmy również o zmarnowej pracy osób, które 
uczestniczyły w produkcji żywności.

PRZYCZYNY ROZKŁADU JAKOŚCIOWEGO 
PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH

Mikroorganizmy 
Enzymy 

Owady i szkodniki

Tlen- Wilgoć
Zanieczyszczające 

substancje 
chemiczne

Temperatura
Światło
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 Zabezpieczanie konserw.  Wszyscy pamiętamy dżemy, 
marynaty w occie lub w oleju starannie przygotowywane 
przez nasze babcie, pragnące mieć produkty z warzyw 
dostępne przez dłuższy czas. W celu przechowywania 
żywności, konserw potrzebne są szklane słoiki, które przed 
użyciem, muszą zostać zdezynfekowane, aby uniknąć 
tworzenia się pleśni i bakterii (w szczególności najbardziej 
niebezpiecznego jadu kiełbasianego) poprzez proces nazy-
wany pasteryzacją. Wymieniona technika konserwacji wy-
korzystuje kombinację czasu i ciepła, w celu zniszczenia 
części mikroorganizmów znajdujących się w pożywieniu. 
Żywność jest podgrzewana i pozostawiana w określonej 
temperaturze (między 60 a 85 stopniami w zależności od 
produktu), aby wyeliminować szkodliwe mikroorganizmy 
odpowiedzialne za kontaminację żywności. 
> Być może jakiś dziadek lub staruszek z dzielnicy pa-
mięta jak robiono dżemy lub przygotowywano konserwy 
w oleju? Jakie inne techniki wykorzystywano w przeszłości 
w naszych domach? Zbierzmy ich świadectwa i przepro-
wadźmy poszukiwania, wykorzystując Internet, na temat 
sposobów przechowywania żywności w przeszłości.
A jak przechowywano żywność w naszych domach? 
Może dziadek albo staruszek, mieszkający w tej samej 
dzielnicy, pamięta jak to się robiło: w soli, na parapecie 
za oknem, w piwnicach… Posłuchajmy ich opowieści.

 Szczypta nauki.  Dehydratacja, Fermentacja, Wędze-
nie… Na czym polegają te zjawiska? Jakie technologie 
są w nich wykorzystywane? Podzielmy się na grupy, 
poszukajmy informacji, a potem niech każda grupa 
przygotuje lekcję do przeprowadzenia wśród kolegów.

Niskie temperatury

Dehydratacja

Fermentacja

Atmosfera modyfikowana

Wędzenie

Naturalne konserwanty

Sztuczne konserwanty

Wysokie temperatury

Np.: chłodzenie, domowe mrożenie, 
mrożenie przemysłowe.

Np.: zagęszczanie (jak w solankach 
i syropach), suszenie.

Fermentacja alkoholowa (wino) i fermentacja 
mlekowa (ser).

Np.: pakowanie próżniowe.

Np. ciepło i dym z palącego się drewna 
(np. boczek, wędzona ryba).

Np.: sól, cukier, olej i ocet.

Np.: antyoksydanty.

Np.: pasteryzacja (świeżego mleka), 
sterylizacja (np. w przypadku konserwy 
pomidorowej).

Sposoby 
przechowywania
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 Zanim dotkniemy pożywienia.  Aby dobrze umyć ręce po-
trzebne jest od 40 do 60 sekund, jak sugeruje Światowa 
Organizacja Zdrowia: https://europeantissue.com/pl/jak-
-myc-i-suszyc-rece-zalecenia-swiatowej-organizacji-zdro-
wia-who/. 
> Czy dzieci poprawnie je myją? Zajmuje im to odpo-
wiednią ilość czasu? Myją je przed i po jedzeniu? Po po-
wtórzeniu zalecanej przez ekspertów metody mycia rąk, 
przekształćmy zasady w tekst zabawnej piosenki rap 
z akompaniamentem muzycznym.

 Higiena w kuchni.  Często boimy się, że jedzenie z re-
stauracji nie jest bezpieczne. Jednak, większe ryzyko 
kontaminacji żywności ma miejsce w domu, a ręce i pro-
dukty niedokładnie umyte, są główną przyczyną takiego 
zanieczyszczenia. 
> Narysujmy fantastyczną mapę: w centrum nasz statek 
kosmiczny - kuchnia, a wszystko wokół to „kosmici”: wro-
gowie higieny, którzy zagrażają bezpieczeństwu naszego 
posiłku. Istnieją mikroby, ale również nadmierna wilgoć, 
nasłonecznienie, nieaktualna data ważności...

 W kuchni.  Jakie są zasady sprzątania, których trzeba 
przestrzegać w profesjonalnej kuchni?
> Zaprośmy do klasy restauratora lub szefa kuchni i po-
prośmy o opowiedzenie jakich reguł trzeba przestrzegać, 
jak je wdrażać w życie i co ryzykuje się, jeśli nie będzie 
się ich przestrzegać. W domu również bardzo ważne jest 
przestrzeganie zasad higieny. Jakiś przykład? Utrzyma-
nie podziału pomiędzy surową i gotowaną żywnością, 
mycie powierzchni, na których kładziemy produkty spo-
żywcze, nie zapominanie o myciu narzędzi i sprzętów 
gospodarstwa domowego po ich użyciu, zakładanie czy-
stych ubrań do gotowania. I co dalej? Jak zabezpieczymy 
higienę naczyń i garnków? Używamy  zmywarki, która 
dokładnie myje i pozwala zaoszczędzić wodę?

Chwile, które są ważne 
Nadwyżki żywności mogą zostać oddane w imię soli-
darności społecznej pod warunkiem, że zostaną zacho-
wane normy higieny i bezpieczeństwa. Przechowywa-
nie w optymalnych warunkach jest, zawsze i pomimo 
wszystko, nieodzowną formą ochrony.
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SPOŻYCIE

W kuchni, podczas 
przygotowywania posiłków 
i w czasie użycia przyborów oraz 
sprzętów gospodarstwa domowego, 
potrzebna jest odpowiedzialna 
postawa.

Surowe albo ugotowane, pamiętajmy, że produkty spożywcze nie mogą być 
marnowane. Nawet w restauracji. W Stanach Zjednoczonych to powszechny 
zwyczaj, żeby pakować resztki mięsa dla psa, tzw. „doggy bag”. W dzisiejszych 
czasach zabieranie resztek posiłków do domu to jedna z praktyk oszczędzania 
żywności, która bardzo powoli rozprzestrzenia się w każdym kraju.

> Zaprojektujmy w klasie kolorowy pojemnik na resztki z restauracji.  
Przygotujmy także krótki tekst, który wyjaśni jego użyteczność i dlaczego 
niemarnowanie żywności jest ważne.

Żywność dostarcza nam pokarmu niezbędnego do 
wzrostu, ruchu, uczenia się. Pożywienie to aromat, 
który wydobywa się z garnka, kiedy nadchodzi pora 
jedzenia. To chwila spotkania w rodzinie i dzielenia 
się z przyjaciółmi albo z kimś, kto miał mniej szczę-
ścia. Żywność to przede wszystkim zasób, którego nie 
można marnować.

Dlaczego gotujemy? 
Poprośmy dzieci, aby przyniosły 

do szkoły surowy owoc albo warzywo i jego 
ugotowany odpowiednik. Na przykład jabłko: 

popatrzmy na nie, powąchajmy je i spróbujmy. 
Zanotujmy nasze obserwacje: co się zmieniło? 

Poszukajmy w słowniku znaczenia słowa „gotowanie” 
i pomyślmy, dlaczego człowiek nauczył się używać

ognia i ciepła do przygotowywania jedzenia - 
przekształcania jego zapachu, zmiękczania 

(albo utwardzania) zmieniając jego strukturę i odkażając 
je. Przeprowadźmy badania antropologiczne. W jakiej 

epoce człowiek nauczył się „zarządzać” ogniem? 
Co twierdzą naukowcy na temat tego, 

jak został odkryty? Na jakich dowodach 
opierają swoje przypuszczenia?
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 Zobacz jak gotuję.  Jakie znamy sposoby gotowania? 
Gotowanie w wodzie, na parze, w piekarniku, w kuchence 
mikrofalowej, smażenie… Porozmawiajmy z dziećmi na 
temat sposobów gotowania, które obserwują w rodzinie 
i o ich wpływie na różne produkty spożywcze. Na przy-
kład warzywa: gotowanie oznacza zmiękczanie ich struk-
tur wspierających (celulozy, ligniny) bez utraty soków 
zawartych w pojedynczych komórkach. W mięsie zapo-
trzebowanie na relatywnie długie gotowanie jest uwarun-
kowane zróżnicowaną ilością protein - kolagenu, którego 
stężenie zależy od tuszy mięsa.

 Przetwarzamy, nie marnujemy.  Opakowanie z plastiku, pusz-
ka po napoju, karton po mleku… Ile opakowań! Segregacja 
śmieci oznacza oszczędzanie zasobów naszej planety. 
> Jest sześć materiałów, z których zrobione są opakowa-
nia: stal, aluminium, papier, drewno, plastik, szkło. Jakie są 
ich cechy? Jakie korzyści dla planety osiągamy poprawnie 
segregując śmieci? A jakie z ekonomicznego punktu wi-
dzenia?

 Gotujemy, nie marnujemy.  Nowoczesne sprzęty gospodar-
stwa domowego, od piekarnika do małych robotów kuchen-
nych, pomagają nam nie tylko w kreatywnym, ale także w wy-
dajnym i zrównoważonym gotowaniu, oszczędzając zasoby. 
Weźmy pod uwagę np. piekarnik. Najnowocześniejsze sprzęty 
tego typu pomagają zaoszczędzić zarówno czas, jak i 20% zu-
życia energii. A co powiedzieć o możliwości jednoczesnego go-
towania wielu dań w piekarniku?

Wyobraźmy sobie naszą kuchnię przyjazną środowisku: jak 
ją zorganizujemy? Czym będziemy się kierować wybierając 
sprzęt gospodarstwa domowego? 

> W dzisiejszych czasach, za pomocą automatyki domowej, 
możemy kontrolować wszystko zdalnie i  oszczędzać energię! 
Jak działa taka technologia? Po jej zrozumieniu, objaśnijmy 
wszystko za pomocą plakatu.

Chwile, które są ważne 
Zachęcanie dzieci do gotowania z rodziną (być może 
w niedzielę) to dobra okazja do spędzania wspólnie czasu 
i dzielenia się kreatywnym procesem. Dzieci będą mo-
gły pokazać za pomocą zdjęć: ich sposób gotowania, 
wykorzystanie kuchennych narzędzi, różne etapy trans-
formacji żywności z surowej w ugotowaną oraz sposób 
przygotowania posiłków. Zbierzmy zdjęcia do klasowe-
go albumu.

Nie istnieje jedynie etykieta produktów spożywczych,  
ale również ta energetyczna pozwalająca wybrać sprzęty 
gospodarstwa domowego, które zużywają mniej energii 
elektrycznej, a zatem pozwalają zaoszczędzić i zmniejszyć 
zanieczyszczenie. Zaczyna się od, bardziej wydajnej, klasy A 
(która może zostać podzielona na A +, A++ i A+++), a kończy 
 na najmniej wydajnej klasie G.
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 Laboratorium resztek.  Uratujmy resztki z obiadu i kolacji: jest 
dużo kreatywnych sposobów, aby użyć ich ponownie do nowych, 
smacznych posiłków. 
> Zacznijmy od przeprowadzenia dochodzenia, z którego pro-
duktu spożywczego najczęściej zostają resztki? Jak są wykorzy-
stywane w rodzinie? Dzieci mogą poprosić w domu o podanie 
jakiegoś przepisu? Poprośmy o pomoc kolegów z innych klas 
albo poszukajmy, wspólnie online, szczególnie interesujących 
przepisów. Stwórzmy ebook ze wszystkimi zilustrowanymi prze-
pisami i opublikujmy go na stronie szkoły!

 Hasło przewodnie food sharingu to dzielenie się.  
Pomysł jest prosty. Po świętach zostało dużo żyw-
ności? Przed wyjazdem na wakacje trzeba opróż-
nić lodówkę i wyłączyć zamrażarkę? Albo bar-
dziej banalnie, mamy spiżarnię pełną produktów 
o krótkich terminach ważności lub ugotowaliśmy 
za dużo jedzenia? We wszystkich tych przypad-
kach, możemy coś zrobić, aby uniknąć marnotra-
wienia żywności – dzielić ją z innymi osobami (po-
cząwszy od sąsiada po osoby potrzebujące).

Chwile, które są ważne 
Niemarnowanie jest bardzo ważne, jednak część od-
padów nieuchronnie trafia do śmieci, jak na przkład 
ogryzki, skorupki, skórki, ości, itp... Jednak  nie ozna-
cza to, że takie odpadki nie mogą przemienić się 
w zasoby. W rzeczywistości, śmieci odpowiednio se-
gregowane w naszych domach i wysyłane do zakła-
dów przemysłowych w celach przetworzenia, mogą 
być wykorzystywane do uzyskania biogazu i kom-
postu. Z tego powodu, jeśli zostanie nam jedzenia, 
bardzo ważne jest, aby prowadzić selektywną zbiórkę 
odpadów i być zawsze dobrze poinformowanym na 
temat sposobu ich zbierania, zwłaszcza w domu.
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 Porozmawiajmy o pieczywie.  Według raportu przygotowanego 
przez Federację Polskich Banków Żywności, pieczywo jest jednym 
z najczęściej wyrzucanych produktów (51 proc.).
> Szkoda, że wyrzuca się dużo chleba. Ale co rozumiemy przez 
„chleb”? Wyobraźmy sobie jak nieskończenie wiele jest rodzajów 
tego produktu, będącego podstawą żywienia ludzi już od prehistorii 
(na zakwasie lub bez zakwasu). Porozmawiajmy o tym z dziećmi, a 
następnie kontynuujmy nasze poszukiwania w piekarni. Przygotuj-
my plakat z nazwami wszystkich rodzajów chleba, które znaleźliśmy; 
jak duży będzie? Oczywiście, nie zostawiajcie nawet jednego puste-
go miejsca!  

Chwile, które są ważne
W artykule do klasowej gazetki, opowiedz-
my o dniu, w którym dzieliliśmy się poży-
wieniem. Na przykład, dzieci, wraz z rodzi-
cami, mogą przygotować ciasto i zaprosić 
sąsiadów na wesoły podwieczorek. Czy 
przychodzą Wam do głowy jakieś inne po-
mysły?

Jesteśmy w epoce social network!
Wyobraźmy sobie Memy lub posty na 
Facebooku (pełne obrazków i krótkiego 
tekstu), które wspierają wymianę 
pożywienia w szkole, dzielnicy 
i we wspólnocie mieszkaniowej.
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 Żywność i historia.  Jaki okres historyczny, o którym 
uczymy się lub uczyliśmy się, wywarł na nas wrażenie? 
Co jadało się w tamtej epoce? Czy była różnica między 
najbogatszymy i najbiedniejszymi, ludźmi z miasta 
i tymi ze wsi? Komu zazwyczaj zostawało coś do jedze-
nia? Co z tym robili? 
> Podsumujmy nasze poszukiwania i za pomocą plaste-
liny przedstawmy różne środowiska.

 Wszystkie potrawy świata.  Dzielenie się posiłkiem 
znaczy podzielenie się czymś więcej niż ogółem pro-
duktów. W niektórych przypadkach to dzielenie się hi-
storiami, które przybywają z bardzo daleka; w innych, 
wspomnienia, które sięgają swoimi korzeniami prze-
szłości i tradycji naszego regionu. W każdym razie, 
zawsze warto zatrzymać się i posłuchać.

 Świat przy stole.  Razem ze starszymi dziećmi, poszukajmy 
„korzeni” żywności o „dalekim pochodzeniu”, ale zarazem bli-
skich, ponieważ popularnie występujących na naszych stołach, 
takich jak kawa, kakao, egzotyczne owoce, awokado albo inne 
wskazane przez dzieci. 
> Stwórzmy duży plakat - mapę świata, naklejmy na niego pro-
dukty, których używamy najczęściej, odkryjmy typ klimatu i ro-
dzaj pracy potrzebnej do ich uprawy.

Jujuba. Jarząb. Agrest. Te i dużo innych 
owoców, obecnie bardziej lub mniej 
zapomnianych, możemy odnaleźć dzięki 
rozmowie z dziadkami, poszukiwaniom 
w Internecie, bądź w bibliotece.
Możemy również zwrócić uwagę na owoce 
znane na całym świecie, ale mniej popularne 
w Polsce: smoczy owoc, chlebowiec, gujawa 
i jakie jeszcze? Stwórzmy „obrazkowy 
warzywniak”, zbiór narysowanych
owoców i ich cech charakterystycznych.
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 Z państwa do państwa.  Na całym świecie żywność jest 
synonimem gościnności: w Wielkiej Brytanii proponuje się
koledze herbatę; we Włoszech kawę; w Indiach gość jest 
święty i otrzymuje w darze żywność na powitanie; w Chi-
nach to sposób spotkania i wymiany; w Senegalu słowo 
„teranga” podkreśla wagę i przyjemność z przyjmowania 
we własnym domu gościa, dla którego przeznaczone są 
najlepsze potrawy; w wielu kulturach, jak na przykład etiop-
skiej, wszyscy jedzą z tego samego talerza… Zastanówmy 
się razem nad znaczeniem i wartościami, które związa-
ne są z pożywieniem: to sposób nie tylko na odżywianie, 
ale również wspólne spędzenie czasu, opiekę i dobre sa-
mopoczucie osób.
> Poszukajmy w bajkach i opowiadaniach z różnych 
państw, chwil spędzonych wspólnie przy stole i stwórzmy 
nową opowieść w formie collage’u. Zatytułujmy go i zilu-
strujmy naszą nową książkę.

Chwile, które są ważne
Na zakończenie, zorganizujmy duże święto w szkole, otwarte dla wszystkich. Temat wydarzenia: wielokulturowość
przy stole! Poprośmy zatem rodziny, żeby przygotowały typową dla ich regionu albo kraju potrawę i przygotujmy
„dowód osobisty” dla każdej z nich: nazwę, składniki, historię i legendy z nią związane. Po czym, zacznijmy organi-
zować przyjęcie: jedna z osób zajmie się zaproszeniami; inna, przygotuje grafikę do menu i wizytówkę z imionami; 
trzecia, poszuka odpowiedniego miejsca, a następna zaplanuje zabawy (na przykład muzykę albo tematyczne lek-
tury). Nie zapominajmy jednak o tym, żeby pomyśleć o zdjęciach i filmie, które pomogą nam przygotować raport 
końcowy z wydarzenia. Życzymy wszystkim miłej zabawy!
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Badania prowadzone przez  
Whirlpool Corporation
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Nasze produkty są gotowane, przechowywane, spoży-
wane. Technologia z wykorzystaniem ciepła narodziła 
się wraz z człowiekiem. Surowa żywność, gotowana 
żywność, ludzkość przyśpiesza kroku. 

Technologia chłodząca, tam gdzie zimno nie należy 
do środowiska naturalnego, sięga swoimi korzeniami 
XIX w. Nie przez przypadek pierwszy system chłodze-
nia „mechanicznego” narodził się prawie jednocześnie 
z fotografią. Dwa wynalazki są do siebie podobne, po-
nieważ oba zmieniają naturalny bieg czasu i pozwa-
lają każdej żywności, także tej w pamięci, pozostać 
nietkniętą. 

Również w ośrodkach badawczych firmy Whirlpool 
Corporation w pewnym sensie fotografujemy. Foto-
grafujemy potrzeby i pragnienia konsumentów po-
chodzących z różnych części świata i przetwarzamy 
te obrazy w rozwiązania technologiczne do wykorzy-
stania w sprzętach gospodarstwa domowego, goto-
wania i konserwacji żywności, szanując jej wartości 
odżywcze i charakterystyki organoleptyczne.

Rytm nowoczesnego życia jest tak szybki, że zmienia 
zwyczaje również w kuchni. Mamy mało czasu i mu-
simy go wartościować. Nigdy wcześniej nie wiedzieli-
śmy tak jak dzisiaj, że zdrowie zależy w dużej mierze 
od zwyczajów żywieniowych.

W naszym laboratorium pracują technolodzy żywie-
niowi i inżynierowie wyspecjalizowani w termody-
namice, elektronice i mechanice z umiejętnościami 
w dziedzinach żywieniowych, biologicznych i che-
micznych, którzy nieustannie starają się polepszać 
doświadczenia konsumentów.

Ponieważ technologia to również jedna z najpięk-
niejszych fotografii, która pomaga czytać i rozumieć 
teraźniejszość.

Badania prowadzone przez  
Whirlpool Corporation
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Drogi Nauczycielu, 

Whirlpool Corporation jest szczęśliwy, że mógł podzielić się z Państwem i Państwa kolegami ważnym 
celem ekonomicznym, społecznym i środowiskowym - zmniejszeniem marnowania żywności.

Na zakończenie drogi, dzięki której uwrażliwiliście dzieci i ich rodziny na wartość pożywienia, Whirlpool 
chciałby zebrać od wszystkich uczestników opinie na temat skuteczności akcji, a w szczególności 
jej niektórych aspektów. Aspekty te, jeśli postrzegane w sposób pozytywny, bedą mogły zostać włą-
czone do raportu o samoocenie, który będzie wygłaszany przez instytut na koniec roku szkolnego. 
Zaproponowane w tym przewodniku metody i wskazówki, osobisty album do uzupełniania w domu, 
zbiorowy konkurs edukacyjny z nagrodami…

Wszystko to zostało zaplanowane, aby pozwolić na działanie w różnych dziedzinach dyscyplinarnych, 
zmotywować dzieci, pozostawić miejsce na różne umiejętności i kultury oraz zaangażować rodziny.

Prosimy więc o wysłanie e-maila do Centrum Koordynacji odpowiadając, czy działania ze współpracą 
z Whirlpool Corporation, były okazją do:

1) Wspólnego planowania przez zespół nauczycieli 
2)  Stworzenia warunków dydaktycznych wspomagających naukę 
3)  Angażowania osób pochodzących z różnych kultur 
4)  Relacji z rodziną 
5)  Inne...

W odpowiedzi na Państwa e-mail, Centrum Koordynacji wyśle Państwu osobisty certyfikat uczest-
nictwa.

Z wyrazami szacunku, 
Centrum Koordynacji Nie marnujmy chwil

W e-mailu wystarczy wskazać numer pytania, a następnie odpowiedź: tak, nie, częściowo
i opis dodatkowego punktu.

1)  tak   nie    częściowo
2)  tak   nie    częściowo
3)  tak   nie    częściowo
4)  tak   nie    częściowo
5) ....................................................................................................................................................................
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Nie marnujmy chwil to projekt o edukacji żywieniowej promowany przez fir-
mę Whirlpool, skierowany do nauczycieli, dzieci i ich rodzin. Ma na celu pro-
mowanie i podkreślanie nieocenionej wagi pożywienia i chwil spędzonych 
w kuchni, przy stole razem z kolegami, rodziną i przyjaciółmi. Nie marnujmy 
chwil w klasie i w domu. Kuchnia i jej narzędzia są tłem narracji, za pomo-
cą którego dzieci są zachęcane do odkrycia żywności jako źródła chwil, któ-
re są ważne. Za pomocą lektur, badań, eksperymentów, propozycji ćwiczeń 
w celu przeciwdziałania marnowaniu żywności z różnych punktów widzenia 
(naukowego, historycznego, geograficznego, lingwistycznego, technicznego, 
artystycznego), Nie marnujmy chwil podkreśla wagę codziennych chwil prze-
żytych z pożywieniem, do wyboru i spożycia ze świadomością jego wartości 
społecznej i środowiskowej.

Centrum Koordynacji Nie marnujmy chwil
La Fabbrica Ul. Lanino 5 - 20144, Mediolan 
Fax 02.48.541.207 • e-mail: niemarnujmychwil@lafabbricaedu.eu

Śledź nas na 
www.niemarnujmychwil.com


