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Społeczność edukacyjna Nie marnujmy chwil jest aktywna już od 4 lat w róż-
nych państwach europejskich z inicjatywy firmy Whirlpool Corporation.
Celem przedłużonej, szeroko rozpowszechnionej kampanii edukacyjnej, 
wspieranej przez nauczycieli Szkół Podstawowych, jest uwrażliwienie jak 
największej liczby najmłodszych uczniów i ich rodzin na wartość pożywie-
nia. Jest to podstawowy zasób nie do marnowania tam, gdzie jest go pod 
dostatkiem, lecz do udostępnienia w miejscach, gdzie go brakuje, chroniąc 
zrównoważenie środowiskowe.
Jednym z podstawowych celów, który kwalifikuje społeczność Nie marnujmy 
chwil do członków programu działań ONZ 2030, jest punkt 17, wzywający 
do nowej współpracy na rzecz osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju 
środowiskowo - społecznego 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16.

Go-Goals
(go-goals.org)
to wielojęzyczne miejsce 
w Internecie, stworzone przez 
ONZ dla dzieci pochodzących 
z różnych krajów, zawierające 
informacje poparte grą 
o 17 Celach ONZ 2030.

Edukowanie 
dobrych obywateli...
…polega na uświadamianiu im, że ich życie 
i dobrobyt rozwijają się w systemie powiązanych 
ze sobą relacji, zaangażowania społecznego
i międzynarodowego, wraz z odniesieniem 
do prawa obowiązującego w każdym kraju. Ponadto 
skupienie uwagi na zrównoważeniu i na 17-tu Celach 
Zrównoważonego Rozwoju Agendy ONZ 2030, 
umożliwia kształtowanie umiejętności korzystania 
z technologii w odpowiedzialny i optymalny sposób.
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Na „drodze” jaką przebywa pożywienie, od produkcji po jego spożycie, można zauważyć liczne “błędy”. Marnowa-
nie żywności w domu to jeden z nich. Błąd, odgrywający jeszcze istotną, chociaż zmniejszającą się rolę w Europie, 
właśnie dzięki inicjatywom mającym na celu uwrażliwianie na problem marnowania żywności, jak np. akcja organizowana 
przez społeczność Nie marnujmy chwil.
Znaczącą rolę odgrywała i zawsze będzie odgrywać coraz bardziej powszechna wrażliwość na ten temat, osiągalna 
również dzięki akcji edukacyjnej i wynikającego z niej zaangażowania dziewczynek i chłopców -  małych nauczycieli, 
wzorców dobrych zachowań dla własnych rodziców.

Szereg uaktualnionych danych dotyczących zmniejszania 
marnowania żywności w rodzinach, przydatnych do wyko-
nywania obliczeń i ich przekształcania w wykresy.

Z badań przeprowadzonych przez Federacje Polskich 
Banków Żywności i Instytutu Ochrony Środowiska wy-
nika, że na etapach produkcji, przetwórstwa, dystrybucji 
i konsumpcji w Polsce rocznie marnuje się prawie 5 mln 
ton żywności. Niestety, oprócz marnotrawstwa podczas 
produkcji (ok. 15 proc.), przetwórstwa (ok. 15 proc.), trans-
portu i magazynowania (mniej niż 1 proc.), handlu (ok. 
8 proc.), najwięcej wyrzucanej żywności pochodzi właśnie 
z gospodarstw domowych (aż 60 proc.). Biorąc pod uwagę 
marnowane produkty, aż 62,9% Polaków przyznaje się do 
wyrzucania pieczywa. Na kolejnych pozycjach klasyfikują 
się: świeże owoce (57,4%), “nietrwałe” warzywa, typu sała-
ta, rzodkiewka, pomidory, ogórki (56,5%), wędliny (51,6%) 
oraz napoje mleczne (47,3%). 
Analizując straty poniesione w całym łańcuchu żywnościo-
wym, w każdej sekundzie przez cały rok do kosza trafia 
153 kg żywności, a aż 92 kg pochodzi z polskich domów. 

• Strona internetowa Organizacji Narodów 
Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnic-
twa (fao.org), na której znajdziemy informacje 
dotyczące międzynarodowego sojuszu Save 
Food.

• Strona internetowa Polskich Banków Żywności 
zawierająca historie Banków Żywności oraz 
informacje dotyczące organizowanych projek-
tów i przedsięwzięć (bankizywnosci.pl).

Co wiemy
o marnowaniu żywności

(Raport_NieMarnujJedzenia_2020.pdf (bankizywnosci.pl)

Znajdźmy wskazówki na temat “niemarnowania 
żywności” w innych źródłach dostępnych w sieci
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Mini ulotka

po jednej dla każdego ucznia, angażuje w walkę o nie-
marnowanie żywności również rodziny. Znajdziecie w niej: 
ciekawostki, zabawne, praktyczne ćwiczenia i przykłady 
godnych do naśladowania zachowań dotyczących zrów-
noważonego spożycia żywności.

Przewodnik

bazuje na przykładach bliskich codziennemu doświadczeniu 
dzieci i ich rodzin, odtwarza w pięciu etapach historię 
zrównoważonego łańcucha żywnościowego (*produkcja 
*zakup *przechowywanie *przetwarzanie *spożycie), 
pokazuje jak zapobiegać możliwemu marnotrawieniu 
żywności za pomocą solidarnych działań.

Narzędzia
projektu 2020-2021
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Nowa gra dla klasy
Kitchen game, 

Strona internetowa www.niemarnujmychwil.com

dostępna na każdym urządzeniu, to miejsce przekazywania informacji i niezbędny łącznik pomiędzy przeróżnymi 
propozycjami projektu. W środku...

poświęcone dzieciom

• Blog czasopisma dostępny online, aby obudzić w dzieciach 
pasję do zrównoważonego spożycia żywności, bogaty 
w zawsze aktualizowane wiadomości i ciekawostki.

• Comiesięczny specjalny wkład ekspertów, którzy opowiadają 
o wartościach społecznych, zrównoważonej kuchni, techno-
logiach przeciwdziałających marnowaniu żywności.

• “Niesamowite opowieści z kuchni”, pięć opowieści, opisu-
jących najnowsze przygody dwójki bohaterów - dzieci, które, 
wraz ze swoimi wspaniałymi pomocnikami, zaangażowane są 
w odkrycie “jak i dlaczego” nie należy marnować jedzenia.

poświęcone nauczycielom

• W zakładce Materiały dydaktyczne znajdują 
się materiały z poprzednich edycji projektu 
edukacyjnego. Do pobrania, jako rodzaj wstępu 
do oryginalnej treści nowej edycji.

• Informacje dotyczące uczestnictwa w konkur-
sie edukacyjnym Talent Kitchen 2020-2021.

która poprzez wyzwanie na czas 
zaprasza uczniów do odtworzenia 
historii łańcucha żywnościowego 
bez marnowania pożywienia, 
w duchu gospodarki o obiegu 
zamkniętym.
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Umożliwienie klasom odegrania decydujących 
ról w akcji charytatywnej poprzez przygotowy-
wanie i wysyłanie prac na konkurs, za które fir-
ma Whirlpool wpłaci dotację na rzecz Fundacji 
Banku Żywności ONLUS.

CELE EDUKACYJNE

Zaangażowanie dzieci i ich rodzin w walkę 
z marnowaniem żywności, postrzeganej jako 
żródła kultury i ważnych chwil życia rodzinnego.

Promowanie prawidłowych nawyków dotyczą-
cych spożycia żywności, aby wspierać postęp 
społeczny i zrównoważony rozwój, z korzyścią 
dla ludzi, ekonomii i środowiska.

Rozpowszechnianie historii pożywienia od 
“pola” do “stołu”, prawidłowych nawyków, które 
mogą pomóc unikać marnotrawienia żywności 
i być okazją do kształtowania solidarnych za-
chowań.

Zapobieganie marnowaniu żywności 

i ocenianie wiedzy dotyczącej 

edukacji obywatelskiej

ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA NIE MARNUJMY CHWIL 
2020-2021
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JEDEN KIERUNEK, WIELE NARZĘDZI
Przygotujmy się do wykorzystania w sposób zintegro-
wany różnych dostępnych narzędzi, on i off line, wyko-
rzystywanych w procesie aktywnej edukacji wspieranej 
przez technologię, prowadzonej zarówno bezpośrednio 
w klasie, jak i zdalnie.

Motyw przewodni to historia łańcucha żywnościowego, 
analizowana za pomocą różnych narzędzi w pięciu na-
stępujących etapach: 

1 •••> PRODUKCJA
2 •••> KUPNO
3 •••> PRZECHOWYWANIE
4 •••> PRZETWARZANIE
5 •••> SPOŻYCIE

Zachęcamy dzieci do korzystania ze żródeł dostępnych 
w sieci poprzez podejście narracyjne. Umożliwia to 
pięć Niesamowitych opowieści z kuchni - rodzaj zabaw-
nej “serii” do czytania wraz z kolegami i rodzicami, 
aby odkrywać w radosny sposób sekrety historii łańcucha 
żywnościowego. Dostępne zawsze online artykuły czaso-
pisma-blogu.

Wraz z klasą traktujemy program dydaktyczny jako przy-
godę pełną nowej wiedzy i interaktywnych doświad-
czeń. Poruszamy temat odżywania w sposób ogólny, 
wykorzystując przykłady produktów spożywczych zale-
canych w modelu Piramidy pokarmowej. Wzbogacimy 
ścieżkę dydaktyczną za pomocą ważnych zaleceń ży-
wieniowych.

Na zakończenie, aby docenić najwyższej jakości prace 
i okazać naszą solidarność z tematyką konkursu eduka-
cyjnego Talent Kitchen, firma Whirlpool wpłaci darowi-
znę na rzecz Fundacji Banku Żywności ONLUS.

PRZEBIEG EDUKACJI
Każda jednostka lekcyjna rozpoczyna się prezentacją 
tematu związanego z odpowiednim etapem łańcucha 
żywnościowego, który nasuwa pytania pozwalające 
na bliższe poznanie dziewczynek i chłopców oraz stylu 
życia ich rodzin.

Program każdej lekcji przewiduje propozycje sześciu 
multidyscyplinarnych ćwiczeń “ABY WIEDZIEĆ WIĘ-
CEJ” i proste w realizacji doświadczenia z laboratorium 
naukowego.

Zatem, podzielmy się z klasą informacjami dotyczący-
mi akcji przeciwdziałającej marnowaniu żywności. Na 
koniec, aby  podtrzymać uwagę na spójności ścieżki 
dydaktycznej, zachęcamy do udokumentowania, w jaki 
sposób NIE MARNUJEMY CHWIL spędzonych wspól-
nie w szkole i w domu, w zbiorowym lub indywidualnym 
dzienniku pokładowym. W dzienniku, opracowanym 
w formie analogowej lub cyfrowej, można znależć 
przykłady przydatne do wykonania prac konkursowych.

Zapobieganie marnowaniu żywności 

i ocenianie wiedzy dotyczącej 
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O CZYM MÓWIMY?
W pierwszym etapie skupiamy się na pochodzeniu żywności, którą spożywamy. Jest to część łańcucha, wpływająca na 
naszą kuchnię nawet jeśli nie angażuje nas w sposób bezpośredni. Część, której należy poświęcić szczególną uwagę 
i czas, ponieważ pozwala zrozumieć wartość żywności pod względem wykorzystania zasobów ludzkich, środowiskowych 
i ekonomicznych.
Skupmy uwagę na jednym rodzaju żywności, którą spożywamy codziennie lub częściej w ciągu dnia, np. na owocach. Od-
kryjmy więcej na temat ich produkcji, transportu, przetwarzania oraz przyrody i pracy w to angażowanych. Następnie, jako 
przykład, skoncentrujmy się na jednym z najczęściej występujących na naszym stole owoców - jabłku.
Aby lepiej zrozumieć w jaki sposób dana potrawa trafia na nasz talerz, z jakimi bezpośrednimi i pośrednimi kosztami się 
to wiąże i dlaczego nie powinno się tego marnować, przeanalizujemy krok po kroku, co dzieje się z naszym owocem (jak 
również z warzywem, zbożem, ryżem, serem, oliwą, jajkami, mlekiem...).

• Możemy polecić stronę internetową, DOBRE jabłka - dobrejablka.pl, 
i wybrać na co chcemy zwrócić naszą uwagę. Na przykład, roz-
mawialiśmy o drzewach i jabłkach, a różne gatunki tego owo-
cu są praktycznym przykładem różnorodności biologicznej. 
Na stronie internetowej odkryjemy najpopularniejsze gatunki jabłek 
w handlu, ich charakterystykę, pochodzenie, sposób produkcji.

• Jakie świeże produkty warzywno-owocowe są wprowadzane 
do obrotu handlowego? Musimy wiedzieć że, aby wprowadzić 
do obrotu produkt, również jabłko, trzeba przestrzegać precyzyj-
nych przepisów, które dotyczą w szczególności jego wielkości 
(mierzonej suwmiarką), jakości i zawartości cukru. Przeczytajmy 
wspólnie niektóre fragmenty dokumentu europejskiego, który od 
2004 r. reguluje handel jabłkami. Znajdziemy go, wpisując w wy-
szukiwarkę: ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 85/2004.

 W dolnej części dokumentu umieszczono “niepełny” wykaz od-
mian jabłek, który zajmuje aż 9 stron!

• Mówiliśmy o “farmie”, ale w produkcji jabłek przeznaczonych do 
handlu prawidłowe sformułowanie to “gospodarstwo rolne” wraz 
z inżynierami, robotnikami, maszynami. Spójrzmy na dwa przy-
kłady, na temat których każda grupa może przeprowadzić do-
chodzenie (biorąc pod uwagę położenie szkoły, można wybrać 
inne przykłady). Niektóre konsorcja zajmujące się produkcją ja-
błek: Appolonia (Appolonia – Konsorcjum Appolonia), LubApple 
(okolice Lublina), Fruit Union (okolice Grójca i Chynowa).

• Policzmy. Jabłka są bardzo powszechnym owocem, ale z tego 
powodu nie mniej wartościowym. Sad jabłkowy zajmuje pe-
wien obszar. Drzewa są sadzone w odległości 1 m w rzędach 
oddalonych od siebie na odległość 4 m. Ile terenu zajmą 3 rzędy 
z 10-cioma drzewami? A ile drogocennych zasobów wodnych 
zużyją, biorąc pod uwagę, że 30 jabłonek zużywa 3 m3 wody 
w jednym sezonie? Do tego należy dodać koszty związane 
z przetwarzaniem jabłek, które rolnik musi ponieść - sad jabłkowy 
o powierzchni 120 m2 produkuje ok. 300 kg jabłek, a proces ten 
pociąga za sobą koszty nawadniania, nawożenia, siły roboczej 
lub zużycia maszyn...  Przeliczając na 1 kg jabłek, to koszt ok. 
0,25 euro. A my, ile zapłacimy za 1 kg jabłek?

 (Nota bene. Uwzględniono dane w przybliżeniu, w celu ułatwie-
nia obliczeń).

• Zbierzmy przysłowia, bajki, opowieści i legendy z głównymi 
bohaterami - drzewami owocowymi i ich owocami.

• W języku polskim używamy słowa “jabłko”. A jak nazywamy ten 
owoc w języku angielskim. A w innych językach lub dialektach 
używanych w rodzinach członków naszej klasy? Stwórzmy pla-
kat “chmurkę” z różnymi nazwami jabłka. Być może wolimy po-
szukać różnych gatunków wiśni?

Czy poznaliśmy już drogę jaką przebywa żywność “od natury do sklepu”? 
A zastanawialiśmy się ile zasobów środowiska naturalnego (gleby, wody, 
powietrza), ludzkich, technologii zostaje do tego wykorzystanych? Każdy

z tych elementów ma swoją cenę, do której należy dodać zasoby finansowe 
przeznaczone na zmniejszenie marnotrawienia żywności.

KTO CO ROBI...

Produkcja
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LAB!
Przypatrzmy się jabłku z bliska - jego skórka jest 
zazwyczaj gładka o różnych potencjalnych kolo-
rach. Do czego służy skórka? Oczywiście, żeby 
ochraniać miąższ. A miąższ ochrania prawdzi-
wy owoc jabłoni, gniazdo nasienne z nasionami, 
które zapewniają ciągłość gatunku, dając życie 
nowej roślinie.
Jabłko, które kupujemy, w botanice określa się 
mianem “fałszywego owocu”, ale nie z tego po-
wodu jest mniej smaczne, myte i jedzone albo, 
jak również zdarza się, obrane i od razu jedzo-
ne. Jeśli chwilkę poczekamy, jabłko ściemnieje. 
Spróbujmy przeprowadzić doświadczenie.
Na dwóch talerzykach, połóżmy 2 kawałki obra-
nego jabłka. Na jeden kawałek wyciśnijmy sok 
z cytryny. Co się stanie? Kawałek jabłka, który nie 
został polany sokiem z cytryny, w krótkim czasie 
ściemnieje, podczas gdy ten, skropiony cytryną, 
pozostanie jasny.

Wyjaśnijmy zjawisko
Kontakt miąższu z tlenem rozpoczął proces 
utleniania. Aby obrane jabłka nie ściemniały, 
musimy zapobiec ich utlenianiu.
Sok z cytryny przeciwdziała efektowi utleniania - 
jest przeciwutleniaczem.

AKCJA PRZECIWDZIAŁAJĄCA
MARNOWANIU ŻYWNOŚCI
A WSPÓLNY CEL
Co dzieje się z nadmierną ilością jabłek albo 
z odpadkami spowodowanymi ich dziwnym 
wyglądem, jabłkami lub innymi, krzywo wyro-
śniętymi małymi owocami? W pierwszym przy-
padku, zostają przeznaczone na soki, puree 
dla dzieci, likiery o niskiej zawartości alkoholu, 
np. cydr w Polsce.
W drugim przypadku, jeśli mamy dostęp do drze-
wa, możemy zebrać dojrzały owoc, spróbować go 
i odkryć, że jest “brzydki, ale smaczny”.
Zasadniczo, produkcja w nadmiarze i odpadki 
z powodów estetycznych stają się okazją do so-
lidarności, dzięki wielu stowarzyszeniom walczą-
cym z marnotrawieniem żywności. Oprócz Food 
Bank Foundation (Fundacji Banku Żywności 
ONLUS), na rzecz której, za udział każdej klasy 
w konkursie edukacyjnym, Whirlpool Corpora-
tion przekaże darowiznę, można zaobserwować 
akcje organizowane przez Caritas Polska i inne 
stowarzyszenia.

Zapiszmy w dzienniku pokładowym nowe, ważne słowa i podzielmy
się wynikami tego ćwiczenia. Udokumentujmy to zdjęciem

i rysunkami. Jeśli zdecydowaliśmy się na dziennik elektroniczny,
przygotujmy link do nagrań.

Nie marnujmy chwil
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O CZYM MÓWIMY?
Mówimy o naszych zakupach i sposobie ich robienia bez marnowania zasobów. Oprócz zapamiętania podstawowych 
zasad, odkryjemy miejsca, punkty sprzedaży i zakupu żywności, w których zastosowujemy je w praktyce. Z pewnością, 
przechodziliśmy wraz z rodzicami długie, pełne różnego rodzaju produktów korytarze w supermarketach, obserwowali-
śmy różne kolory straganów z owocami na rynku, czuliśmy zapach wydobywający się ze straganu z rybami lub kiosku 
z lodami.  Znamy, jako nabywcy, duże supermarkety i małe sklepy, rynki targowe, bazary uliczne. Uczymy się je poznawać 
jako miejsca pracy. 

• Zapamiętajmy podstawowe reguły, na które należy zwrócić 
uwagę podczas robienia zakupów bez marnowania żywno-
ści: przygotować listę, sprawdzając w domu, czego naprawdę 
potrzebujemy i w jakiej ilości. Kontrolować etykietę produktu, 
w szczególności termin ważności, wagę, aby wybierać opako-
wania bardziej opłacalne, a na końcu jego cenę. Weźmy etykietę 
i zaznaczmy dane informacje.

• Technologia pomaga nam w supermarkecie. Na etykiecie pro-
duktu znajduje się kod kreskowy, możliwy do odczytania za po-
mocą odpowiednich skanerów dostępnych w wielu supermar-
ketach. Skaner, skierowany na kod kreskowy, wskaże towar, jego 
cenę i łączną wartość wszystkich wybranych przez nas produk-
tów. Ale czy to będą odpowiednie zakupy? Sprawdźmy to za po-
mocą ćwiczenia na niemarnowanie żywności: mając dostępną 
określoną kwotę, pójdźmy do supermarketu, gdzie kupimy np. 
składniki na przekąski.

• Technologia pomaga nam w domu. Nie możemy wyjść? Zrobimy 
zakupy “online”, opcja udostępniona również przez wiele małych 
sklepów. W tym przypadku, dodawaniem produktów zajmuje się 
komputer, ale pozostaje zaangażowanie w rozsądny wybór, aby 
unikać, w naszych domach, nadwyżek produktów narażonych 
na utratę terminu ważności. Przed końcowym kliknięciem i za-
akceptowaniem zamówienia, wypróbujmy różne etapy robienia 
zakupów online.

• Oprócz przygotowania listy zakupów, wyobraźmy sobie listę py-
tań do Pana Supermarketu. Czym zajmują się osoby, które tam 
pracują? Opiszmy czynności wykonywane przez pracowników, 
których widzimy przy kasie, w trakcie ustawiania produktów 
lub w punktach sprzedaży. Spróbujmy wyobrazić sobie jak pra-
cują, kto zajmuje się wyborem dostawców, organizowaniem 
i przechowywaniem produktów, aby nie dopuścić do ich braku. 
Jest to bardzo ważne w przypadku świeżych wyrobów, aby unik-
nąć braku ich sprzedaży i przeterminowania.

• “Ukryta” praca wykonywana jest przez osoby, które ukierunkowu-
ją nasze zakupy, przewidując konkretne potrzeby konsumenta. 
Stanowiska z promocjami dla osób, które chcą wydać mniej. 
Działy przeznaczone na produkty o szczególnie wysokiej jako-
ści dla osób kupujących prezent, strefa sprawiedliwego handlu 
lub strefa z produktami regionalnymi. Puśćmy wodze fantazji 
i wyobraźmy sobie siebie w tej roli. Jak możemy pomóc nabyw-
com wybrać najodpowiedniejszy dla nich produkt? Dajmy upust 
naszej kreatywności!

• Supermarket to duży konsument energii, a osoba zajmująca się 
niemarnowaniem tego źródła to “ekspert od energii”. Zauważyli-
śmy, że w każdym dziale jest inna temperatura? Odkryjmy i wy-
jaśnijmy powody, dla których świeże owoce i warzywa na wagę 
znajdują się w działach w temperaturze pokojowej, podczas gdy 
zamrożone warzywa “są zamknięte” za drzwiczkami utrzymują-
cymi temperaturę poniżej zera.

Nadszedł czas na zrobienie zakupów, nabywając produkty, udostępnionione 
dzięki pracy producentów. Zaangażowanie finansowe dla naszego budżetu,

które bierze pod uwagę koszty pierwotne produkcji, dodatkowe koszty
ich dystrybucji i obecne na każdym etapie, koszty środowiskowe. Oto wiele
powodów, dla których kupno bez marnowania pożywienia to bardzo ważna 

czynność, wymagająca przestrzegania i znajomości zasad.

Kupno

KTO CO ROBI...
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LAB!
Musimy kupić banany, ale które wybrać?
Te z jeszcze zieloną skórką czy inne - delikatnie 
zabarwione na brązowo lub prawie czarne? Za-
leży, kiedy chcemy je zjeść. Zabawne doświad-
czenie, które pomaga zrozumieć zmiany kolorów 
na skórce owoców, takich jak banany, zachodzące 
poprzez powstawanie, na skutek nadal trwającego 
procesu dojrzewania, ciemnych plam. Weźmy pod 
uwagę banana z nienaruszoną, żółtą skórką. Za po-
mocą narzędzia ze szpiczastym czubkiem, delikat-
nie napiszmy na skórce jedno zdanie. Na początku, 
nic nie zobaczymy, ale po ok. 15 minutach na żółtej 
skórce pojawi się ciemny napis.

Wyjaśnijmy zjawisko
Zmiana koloru skórki, wskutek procesu dojrze-
wania i degradacji chlorofilu, który nadaje cha-
rakterystyczny zielony kolor, jest spowodowana 
produkcją etylenu, gazu naturalnie produkowa-
nego przez owoce. Owoce nazywane klimakte-
rycznymi, jak banany, produkują go w nadmiarze, 
a plamy o ciemnym kolorze są pozytywnym sy-
gnałem dojrzewania i produkcji cukrów w pulpie, 
które wydobywają kwintesencję smaku i zapa-
chu. Jeśli owoc został obity lub jego skórka zo-
stała lekko zarysowna, a w rezultacie jego ściana 
komórkowa uległa częściowemu uszkodzeniu, 
przyśpiesza się proces jego dojrzewania.

AKCJA PRZECIWDZIAŁAJĄCA
MARNOWANIU ŻYWNOŚCI
A WSPÓLNY CEL 
Wiele osób może wpływać na zmniejszenie 
marnowania żywności w fazie sprzedaży/zaku-
pu. My, poza przestrzeganiem zasad robienia 
zakupów bez marnowania żywności, możemy 
wybierać produkty idealne dla tzw. “solidarnych 
wózków”. Polega to na kupowaniu pakowanej 
żywności o długim terminie ważności i zosta-
wieniu jej w supermarkecie, który przekaże ją 
organizacjom charytatywnym. Przykładem ta-
kich organizacji są Banki Żywności, które ratują 
jedzenie przed wyrzuceniem i wspierają osoby 
w trudnej sytuacji życiowej, zbiórki żywności 
w ramach akcji “Tak. Pomagam!” organizowa-
nej przez największą organizację dobroczynną 
w Polsce – Caritas oraz coraz bardziej popularne 
jadłodzielnie.

Zapiszmy w DZIENNIKU POKŁADOWYM nowe, najważniejsze 
słowa i podzielmy się wynikami tego ćwiczenia. Udokumentujmy 

to za pomocą zdjęć i rysunków. Jeśli zdecydowaliśmy się na dziennik 
elektroniczny, podajmy link do nagrań.

Nie marnujmy chwil
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O CZYM MÓWIMY?
Ten etap dotyczy domu, gdzie gromadzimy nasze zakupy. Doświadczenie w supermarkecie uświadomiło nam, jak i gdzie 
przechowywać jedzenie: na przykład mleko – w chłodzie, owoce - w temperaturze pokojowej, mrożonki - w zamrażarce. 
Czytając etykietę znaleźliśmy dodatkowe wskazówki, dotyczące przechowywania, na przykad oliwa z oliwek powinna 
być trzymana w ciemnym i chłodnym miejscu. Każdy produkt ma odpowiednie miejsce przechowywania. A jeśli nie 
dostosujemy się do zasad? Co dzieje się z produktem źle przechowywanym? Jakim ulega przemianom? Skoncentrujmy 
się na najbardziej starożytnym sposobie przechowywania, w chłodzie, oraz odkryjmy jak inteligencja i praca człowieka 
pomogły mu w odkryciu wykorzystywanych obecnie w każdym domu sposobów przechowywania.

• Opróżniamy torby z zakupami: świeże lub suszone produkty, 
puszki, butelki. Każda kuchnia jest przygotowana do przechowy-
wania produktów, poukładanych w szafkach i w lodówce. Podob-
nie jak eksperci pracujący w dziedzinie logistyki w supermarkecie, 
z powycinanych obrazków przygotujmy lub zaprojektujmy colla-
ge o różnych miejscach przechowywania żywności.

• Do każdego miejsca, dopasujmy przykłady żywności, która 
powinna się w nim znajdować. Wyjaśnijmy za pomocą przypi-
sów warunki ich poprawnego przechowywania: ciepło/zimno 
(produkty świeże i łatwo psujące się), wilgotne/suche (płatki), 
światło/ciemność (oliwa), zamknięte (obrona przed zanieczysz-
czeniami)/otwarte (“żywe” produkty, które “oddychają”, np.owo-
ce). Dodajmy do nich niezbędne przepisy czystości: bez higieny 
żadne miejsce nie jest bezpieczne dla naszej żywności.

• Skoncentrujmy się na chłodzie: komu i do czego jest potrzebny? 
Odpowiedź związana jest ze zjawiskiem nazywanym “wzrostem 
drobnoustrojów” np. bakterii. Tak jak my, rosną także mikroorga-
nizmy, jeśli znajdują “pożywienie” w odpowiednim środowisku. 
Pierwszy, niezbędny warunek to temperatura: żyją i szczęśliwie 
rozwijają się w temperaturze ponad 20°C. Zaprezentujmy “we-
soły” wzrost bakterii termofilnych, kochających gorąco i pod-
kreślmy ich rozczarowanie, gdy ich wzrost zostaje spowolniony 
lub uniemożliwiony przez temperaturę, bliską zera lub poniżej 
zera. Taka temperatura utrzymuje się w naszych lodówkach 
lub zamrażalkach. 

• Jeśli odpowiednie dla szkodliwych mikroorganizmów środowisko 
znajduje się w żywności, ich wzrost spowoduje utratę wartości 
odżywczych produktu, a nawet może szkodzić zdrowiu. W nie-

których przypadkach, przeciwnie, kontrolowana “praca” bakterii 
i drożdży, wpływa pozytywnie na nasz organizm. Przeprowadźmy 
śledztwo dotyczące najczęściej spotykanych produktów w kuchni 
- chleba i jogurtu, które możemy przygotować w domu.

• 200 lat temu, jeszcze przed wynalezieniem dobrze znanych 
lodówek elektrycznych, poszukiwano chłodu “poza domem”, 
znajdując go w rzekach (z których korzystamy, chowając w nich 
pojemniki z wodą lub arbuzy podczas wycieczek), w lodowniach 
(miejsce przechowywania śniegu), w domowych, podziemnych 
piwnicach i na parapetach w nocy. Przeprowadźmy poszukiwa-
nia historyczne, na przykład na stronie ps://www.smakizpolski.
chttom.pl/dawne-sposoby-przechowywania-zywnosci/,która 
opowiada “krótką historię przechowywania żywności w chłodzie”.

• Nadszedł czas, aby porozmawiać o królowej przechowywania 
żywności w kuchni - lodówce. Wszyscy znamy sposób jej pod-
stawowego działania: wnętrze jest chłodzone; aby utrzymać 
zaplanowaną temperaturę, nie można wkładać do niej ciepłego 
pożywienia; nie wolno otwierać jej zbyt często i na długo. Tempe-
ratura w lodówce waha się od ok. 2°C na niskich półkach (prze-
znaczonych na mięso i ryby), 5/6°C na środkowych (jajka, nabiał, 
wędlina), aż do 7/8°C na górnych (dojrzewające sery, kawałki 
wędlin, soki). W szufladzie, zazwyczaj umieszczonej w dolnej 
części lodówki, gdzie przechowuje się owoce i warzywa, tempe-
ratura wynosi ok. 10°C. Na drzwiach - miejsce przeznaczone na 
napoje, temperatura dochodzi do 13°C. Miejsce o temperaturze 
poniżej zera (do -18°C), oddzielone przez hermetyczne drzwiczki, 
to strefa dla mrożonek. Wszystko jasne? Sprawdźmy na stronie 
producenta lodówek i opowiedzmy o wymienionym podziale 
za pomocą kolorowej prezentacji.

Istnieją ludzie, którzy z powodów organizacyjnych, robią zakupy codziennie, 
co tydzień lub tacy, którzy przygotowują zapasy na dłuższy okres. Dla wszystkich 

ważny jest ten sam cel “niemarnowanie”: przechowywanie żywności tak, 
aby nie psuła się i/lub nie traciła właściwości odżywczych i smaku.

KTO CO ROBI...
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LAB!
Przeprowadzanie doświadczeń na temat złego 
przechowywania żywności, która ulega rozkła-
dowi, jest proste: w świeżym mleku pozosta-
wionym poza lodówką, serwatka oddzieli się od 
jego części “stałej”; plasterek sera pozostawiony 
w temperaturze pokojowej, spleśnieje. Nie prze-
prowadzajmy takich eksperymentów, ponieważ 
te działania spowodowałyby marnotrawienie 
żywności. Weźmy pod uwagę marchewkę. Świe-
żo kupiona, być może bezpośrednio od rolnika, 
w dotyku jest zwarta i lśniąca o kolorze pomarań-
czowym. Pozostawmy ją na parę dni w tempera-
turze pokojowej. Gdy jej konsystencja stanie się 
rzadsza o matowym kolorze, włóżmy ją do wody. 
Zauważymy jak powraca do “formy”. 

Wyjaśnijmy zjawisko
Marchewka, podobnie jak wszystkie produkty 
owocowo-warzywne, składa się, przede wszyst-
kim, z wody (ok. 90%). Gdy jej komórki są pełne 
wody, duże i położone blisko siebie, marchewka 
pozostaje “zwarta”. Błona komórkowa umożli-
wia przemieszczanie się cieczy. Gdy dochodzi 
do procesu parowania i utraty wody, następuje 
kurczenie się komórek, a w związku z tym, mar-
chewka staje się giętka.

AKCJA PRZECIWDZIAŁAJĄCA
MARNOWANIU ŻYWNOŚCI
A WSPÓLNY CEL
Niemarnowanie to “zawód”, który nasi przodkowie, 
jak również obecne małe farmy, dobrze znali.
Nie wyrzucano żywności, wszystkie resztki wpro-
wadzano ponownie do cyklu życia w formie kar-
my dla świń lub mieszano z ziemią, tworząc bo-
gatą w substancje odżywcze mieszankę. Weźmy 
z nich przykład, segregując produkty organiczne, 
które z jakiegoś powodu były źle przechowywa-
ne i muszą zostać wyrzucone. Przemieńmy je 
w to, co dzisiaj nazywamy kompostem. Nasza lo-
dówka jest zbyt pełna i być może wyjeżdżamy na 
jakiś czas? Podarujmy sąsiadom nasze zakupy 
lub skorzystajmy ze “wspólnej lodówki”, zabaw-
nej i przydatnej aplikacji, przeciwdziałającej mar-
nowaniu żywności - Ratatouille. 

Zapiszmy w DZIENNIKU POKŁADOWYM nowe, najważniejsze słowa
 i podzielmy się podsumowaniem tego ćwiczenia. Udokumentujmy 

to za pomocą zdjęć i rysunków. Jeśli zdecydowaliśmy się na dziennik 
elektroniczny, podajmy link do nagrań.

Nie marnujmy chwil
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O CZYM MÓWIMY
Po przechowywaniu w chłodzie, przyjrzymy się otoczeniu, charakteryzującym się ciepłem wykorzystywanym w każdej 
kuchni do gotowania żywności. Mówimy o najstarszym na świecie sposobie, używanym przez rodziny i społeczności, od 
chwili odkrycia ognia przez prehistorycznego człowieka: gotowaniu i pieczeniu. Opanowanie umiejętności przetwarzania 
ciepła pozwoliło na ułatwienie trawienia żywności wraz z jej podstawowymi makroskładnikami, jak proteiny i węglowoda-
ny. Ciepło umożliwiło coraz większe różnicowanie pożywienia, które rozwijało się przez wieki, wraz z rosnącym do obec-
nego poziomu dobrobytem. Prześledźmy, krok po kroku, produkcję ciepła, zaczynając od ognia z drzewa, aż po energię 
odnawialną, aby zrozumieć, że niemarnowanie żadnego zasobu w kuchni jest naprawdę istotne.

• Elektryczność jest dzisiaj najczęściej używanym w kuchni, 
bardziej bezpiecznym i, jeśli pochodzi ze źródeł odnawialnych, 
bardziej ekologicznym źródłem energii. Coraz częściej meble 
kuchenne zawierają wbudowane duże artykuły gospodarstwa 
domowego i blaty przeznaczone na małe urządzenia elektrycz-
ne. Zróbmy wykaz wszystkich urządzeń elektrycznych, ułatwia-
jących przygotowywanie i gotowanie żywności. Wskażmy nor-
my bezpieczeństwa, które je łączą. Uwzględnijmy także wybrane 
przez nas “klasy energetyczne”, istotne dla oszczędności ekono-
micznych i dla naszego wkładu, jako obywateli, w zrównoważo-
ny rozwój i globalne oszczędności energii.

• Na etapie produkcji żywności można i trzeba dokonywać wielu 
wyborów - wszystkie są związane z koniecznością oszczędza-
nia żródeł. Surowe owoce i warzywa muszą być umyte. Przygo-
tujmy miskę z warzywami pokrojonymi ręcznie lub elektrycznie 
o regularnych (odkryjmy znaczenie słowa julienne) lub fantazyj-
nych kształtach: kwiatek? krajobraz? Zróbmy własną kompozy-
cję świeżych, surowych owoców i warzyw.

• Jeśli musimy gotować, wybierzmy pomiędzy 3 różnymi spo-
sobami: gotowanie w wodzie, smażenie, gotowanie na parze... 
Żywność może “gotować się” również poprzez proces rozmięk-
czenia. Pogłębijmy temat na stronie internetowej poświęconej 
kuchni i przygotujmy tabelę porównawczą.

• Dla nas słowo “gotowanie” łączy się z kuchenką, piekarnikiem 
lub kuchenką mikrofalową, ale zastanówmy się nad tym, że nie 
wszyscy postrzegają to w ten sam sposób. Nie było tak w opo-
wieściach (pomyślmy o kotle, w którym czarownica planowała 

ugotować Hansla), nie jest tak, jeśli czerpiemy przyjemność 
z przygotowywania grilla na przyjęciu w ogrodzie, a przede 
wszystkim, nie jest tak dzisiaj dla ok. 1/3 światowej populacji, 
która używa do gotowania “biomasy stałej”, drewna i węgla.

 Za pomocą artykułu lub rysunków przedstawmy i wesprzyj-
my Cel 7 Agendy ONZ 2030 “czysta energia i w przystępnej 
dla wszystkich cenie”. 

• Przygotujmy kreatywną grę lub ćwiczenie lingwistyczne, aby do-
wiedzieć się więcej na temat technologii. Jak przetłumaczymy 
następujące wyrażenia pochodzące z języka angielskiego: Inter-
net of Things (skrót IoT), Artificial Intelligence (skrót Al) i Smart 
Home? Poszukajmy znaczenia niektórych słów związanych 
z kuchnią, jak np. domotyka (grec. domos - dom), odkryjmy ich 
pochodzenie i porozmawiajmy o nich. Technologia umożliwia 
nam komunikację z cyfrowymi częściami urządzeń gospodar-
stwa domowego, to znaczy z ich Al. Eksperci od programowania 
Al dążą do kompletnej automatyzacji pracy w kuchni: już dzisiaj 
możemy wyjść z domu i po powrocie znaleźć w piekarniku upie-
czony chleb, rozmrożoną mrożonkę w kuchence mikrofalowej 
i ugotowane na płycie indukcyjnej warzywa. Wyobraźmy sobie 
i porozmawiajmy o tym i owym.

• Nareszcie wszystko jest gotowe: otoczenie, wybrane dania, 
zdezynfekowane powierzchnie i narzędzia. Brakuje jedynie nas. 
Ręce umyte? Założony fartuszek? Włosy dobrze związane, aby 
nie wpadły do talerza? Za pomocą komiksu, przypomnijmy o naj-
ważniejszych zasadach higienicznych, których należy przestrze-
gać w kuchni.

Każdego dnia potrzebujemy jedzenia. Wybierzmy niektóre produkty, które 
kupiliśmy i poprawnie przechowaliśmy. Tylko część z nich zostanie zjedzona 

“na surowo”. Znacznie częściej, dla przyjemności i zabawy w kuchni, 
zdecydujemy się na ich ugotowanie: ale bez marnowania żywności.

KTO CO ROBI...
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LAB!
Cosa vogliamo cuocere? I biscotti? Proviamo a 
Co chcemy przygotować? Ciastka? Spróbujmy 
stworzyć w domu jeden ze składników - masło. 
Musimy zatem kupić malutki słoiczek świeżej 
śmietany bez dodatków. Przelejmy zimną śmie-
tanę do czystej, pół litrowej, plastikowej butelki, 
dodając dobrze zdezynfekowaną szklaną kulkę. 
Następnie, po zakręceniu nakrętki, wstrząśnijmy, 
aż do chwili, gdy wewnątrz uformuje się coraz 
gęstsza masa maślana i zacznie oddzielać się 
płynna część nazywana maślanką.

Wyjaśnijmy zjawisko
Śmietana to część mleka, która zawiera więk-
szość tłuszczów w postaci zawiesiny (ok. 30%), 
w formie kropelek. Działanie mechaniczne wsku-
tek ucierania, rozbija ściany kropelek, usuwając 
wodę. Masło pochodzące z produkcji przemysło-
wej zawiera do 82% kropelek tłuszczu.

AKCJA PRZECIWDZIAŁAJĄCA
MARNOWANIU ŻYWNOŚCI
A WSPÓLNY CEL
Podczas procesu produkcyjnego musimy być 
ostrożni, aby nie marnować żywności: odkłada-
my odpadki, aby wykorzystywać je do innych 
potraw (skórka parmezanu lub zewnętrzne war-
stwy kopru włoskiego mogą zostać wykorzysta-
ne do wyśmienitych zup) lub segregujemy, wrzu-
cając je do odpadów organicznych.
Aby w kuchni pracować w sposób zrównowa-
żony, musimy zoptymalizować także inne dzia-
łania przeciwdziałające marnowaniu żywności: 
poprawne wyrzucanie opakowań produktów 
(czytaj wskazówki umieszczane na opakowa-
niach); odkręcona woda z kranu i otwarta lodów-
ka wyłącznie, gdy z nich korzystamy; piekarnik i 
gotująca się woda wyłączone tuż przed zakoń-
czeniem procesu gotowania (wydzielane ciepło 
jest wystarczające do zakończenia gotowania). 
Zasady, których należy przestrzegać we wszyst-
kich kuchniach, także w tych “solidarnych”, gdzie 
szefowie kuchni - wolontariusze gotują posiłki 
dla osób, które z powodów ekonomicznych lub 
zdrowotnych nie mają możliwości przygotowa-
nia ich własnoręcznie w domu. Przeprowadźmy 
dochodzenie, czy w naszej miejscowości przygo-
towuje się posiłki dla osób starszych i odkryjmy, 
które stowarzyszenia dostarczają jedzenie oso-
bom potrzebującym, na przykład Caritas (O nas 
- Caritas Polska).

Zapiszmy w DZIENNIKU POKŁADOWYM nowe, najważniejsze 
słowa i podzielmy się podsumowaniem tego ćwiczenia. Udokumentujmy 
to za pomocą zdjęć lub rysunków. Jeśli zdecydowaliśmy się na cyfrowy 

dziennik pokładowy dodajmy link do nagrania.

Nie marnujmy chwil
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O CZYM MÓWIMY?
Rozmawiamy o codziennych chwilach przy stole, których nie można zmarnować, po tym z jaką ostrożnością przygoto-
wywaliśmy żywność na wszystkich poprzednich etapach. Usiądźmy i obserwujmy różnorodność kolorów na talerzach, 
spróbujmy potraw, łącząc różne smaki i zapachy, przysłuchujmy się chrupaniu frytek, dotykajmy szorstkiej skórki chleba. 
Codziennie, a nawet kilka razy w ciągu dnia, jemy używając wszystkich zmysłów, ale nie tylko to jest ważne. Stół to miej-
sce kontaktów towarzyskich i delektowania się wspólnie spożywanym posiłkiem. Oceniamy jedzenie, pracę domowych 
kucharzy, dzielimy się wspomnieniami, planujemy przyszłość. A każda potrawa nawiązuje z nami osobistą relację jesz-
cze zanim nią zostanie: kochamy ją czy jej nie lubimy?

• Zacznijmy od wstępu: jedzenie to powszechne prawo i dlatego 
każdemu należy zapewnić warunki do zaspokojenia tej pod-
stawowej pierwotnej potrzeby. Przypomina nam o tym ONZ 
w powiązanych ze sobą pierwszych trzech celach zrównowa-
żonego rozwoju 2030: Cel Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) 
nr 1 = Koniec z ubóstwem. SDGs nr 2 = Zero głodu. SDGs nr 3 
= Dobre zdrowie i jakość życia. Spróbujmy wyjaśnić za pomocą 
własnych słów i przykładów, dlaczego osiągnięcie wymienio-
nych celów jest niezbędne dla równowagi społecznej na świecie. 

• Aby cieszyć się dobrym zdrowiem, należy jeść każdego dnia: ile 
razy na dzień? Jaką żywność? W jaki sposób zużyjemy nadmiar 
energii? Przypomnijmy sobie zasady prawidłowego odżywiania 
i zdrowego stylu życia, których musimy przestrzegać, aby pra-
widłowo rosnąć i cieszyć się dobrym zdrowiem. Zacznijmy od 
pięciu filarów codziennego jadłospisu: śniadanie, dwie lekkie 
przekąski i dwa posiłki. Częste jedzenie owoców i warzyw w pię-
ciu różnych kolorach. Przedstawmy w kreatywny sposób zasadę 
pięciu filarów. Dodajmy niezbędne aktywności ruchowe, inspiru-
jąc się znaną Piramidą aktywności fizycznej.

• Od zawsze człowiek postrzegał spędzanie czasu przy stole jako 
wyjątkową “chwilę nie do stracenia”, dobrą okazję do rozmów. 
Naśladujemy takie zachowanie w naszych domach, widzieliśmy 
to w wielu filmach, możemy odkryć to w wielu opowieściach, na 
przykład za pomocą poszukiwań sposobów spędzania czasu 
przy stole przez najbogatszych, starożytnych Rzymian. Rzymia-
nie uwielbiali zasiadać do stołu podczas obiadu, który spożywali 
w triclinium: poszukajmy w Internecie i opowiedzmy, jak wyglą-
dała ta starożytna jadalnia.

• Zgodnie ze zwyczajami, starożytne lub bardzo bogate rodzi-
ny szlacheckie nie czerpały przyjemności z własnoręcznego 
przygotowywania żywności, tylko z jej spożywania. Przygoto-
wywaniem i donoszeniem gotowych dań do stołu zajmował 
się personel kuchni, np. zrzędliwa kucharka z kreskówki Miecz 
w kamieniu. My również, jeśli naprawdę nie znajdziemy innego 
rozwiązania, możemy kupować gotowe jedzenie, pochodzące 
z supermarketów, fast foodów, street foodów lub te, kupowane 
z dowozem do domu. Jeśli to konieczne zawsze możemy 
je podgrzać w piekarniku lub kuchence mikrofalowej. Poroz-
mawiajmy o korzyściach i wadach przygotowanej przez innych 
żywności i, jeśli już korzystaliśmy z takich usług, opowiedzmy 
o naszych doświadczeniach.

• Aby zobaczyć sławny przykład serdeczności, poszukajmy 
w sieci Chłopskiego Wesela Pietera Bruegela Starszego. Opisz-
my wszystkie zabawne szczegóły, które holenderski malarz wy-
korzystywał w swoich obrazach. Spróbujmy odtworzyć to arcy-
dzieło w nowoczesnej wersji za pomocą naszych rysunków.

• Malarstwo pozwala “pokazać” oczom, literatura przywołuje my-
śli, umożliwia opisywanie naszych emocji i samopoczucia, któ-
rych nie można zobaczyć. Przećwiczmy słuchanie, opowiadając 
klasie, co przytrafiło się pisarzowi Marcelowi Proustowi. Włóżcie 
do buzi kawałek zamoczonego w herbacie “krótkiego i pulchne-
go ciastka zwanego magdalenką” (przepis na magdalenki: Świat 
Pachnie Szarlotką: Magdalenki Ciotki Leonii. Marcel Proust 
i Pierre Hermé (swiatpachnieszarlotka.blogspot.com). Zapach 
przywołuje niespodziewane wspomnienia miejsc i odległych wy-
darzeń. Z odrobiną zachęty, również dzieci mogą przypomnieć 
sobie wyjątkowe chwile godne zapamiętania..

Krok po kroku, dotarliśmy do ostatecznego celu, spożycia. 
Najważniejsza czynność dla każdego organizmu, która angażuje wszystkie 

pięć zmysłów i nasze emocje: oczekiwanie, pamięć, towarzystwo, świadomość, 
że nic nie zmarnowaliśmy w całym łańcuchu pokarmowym.

KTO CO ROBI...

Spożycie
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LAB!
Pożywienie jest podstawową potrzebą. Wpływ 
pokarmu na zmysły i emocje, o których dużo 
rozmawialiśmy, stanowi uzupełnienie potrzeby 
trawienia składników odżywczych. Nasz orga-
nizm jest przystosowany do robienia tego w jak 
najlepszy sposób, bez powodowania uciążliwych 
dolegliwości. Spójrzmy na skrobię, jedno ze źró-
deł energetycznych. Trawienie skrobi - węglo-
wodanu złożonego, jest powolne. Z tego powo-
du, po zjedzeniu żywności, która ją zawiera, np. 
chleba lub ziemniaków, odczuwamy przyjemną 
sytość. Aby odkryć obecność skrobi w żywno-
ści, wystarczy pipeta z jodyną i trzy talerzyki. Na 
pierwszym talerzyku, połóżmy miękisz świeżego 
chleba, na drugim - odrobinę przeżutego, nasą-
czonego śliną, ostatni posypmy cukrem. Każdy 
kawałek skropmy jodyną i obserwujmy go. Świe-
ży miękisz wyraźnie zmieni kolor na niebieski/
ciemnofioletowy, przeżuty miąższ prawie nie 
zmieni koloru, a na kawałku posypanym cukrem, 
pojawią się jedynie plamy.

Wyjaśnijmy zjawisko
Skrobia wchłonie jodynę i zmieni  kolor na niebie-
ski. Cukier nie zawiera skrobi. Przeżuty miąższ 
jest jej prawie pozbawiony, ponieważ proces tra-
wienia skrobi rozpoczyna się w ustach pod wpły-
wem śliny i zostaje zakończony w żołądku.

AKCJA PRZECIWDZIAŁAJĄCA
MARNOWANIU ŻYWNOŚCI
A WSPÓLNY CEL
Zastawiony stół to miejsce, gdzie bezpośrednio 
możemy sprawdzić się jako solidarni obywatele, 
którzy nie marnują żywności, zwłaszcza, pod-
czas okazji do wspólnej radości i świętowania. 
W święta, np. Nowy Rok we Włoszech, Thank’s 
giving w Ameryce, Święto Wiosny w Chinach, za-
prasza się rodzinę i przyjaciół, żeby zjeść charak-
terystyczne dla każdej kultury danie, związane z 
tym dniem: soczewica, indyk, pierożki... Bądźmy 
ostrożni, aby nie zostawiać resztek i nie zmarno-
wać symbolicznego znaczenia tych dań. Zwłasz-
cza podczas Świąt Bożego Narodzenia, w wielu 
gminach, organizowana jest akcja Dodaj miej-
sce przy stole, aby zaprosić do własnego domu 
osobę potrzebującą, wskazaną przez stowarzy-
szenia wolontariuszy. Przypomnijmy wszystkim 
znaczenie takiego postępowania i nagrajmy krót-
ki filmik, gdy śpiewamy wspólnie piosenkę Lady 
Pank To miejsce przy stole.

Przejrzyjmy ponownie całą dokumentację, którą zebraliśmy
w DZIENNIKU POKŁADOWYM. Czeka na nas kolejna ważna chwila 

“nie do stracenia”: uwidocznijmy nasze zaangażowanie wysyłając jedną 
lub większą ilość prac na konkurs Talent Kitchen. W ten sposób, będziemy 

uczestniczyć w darowiźnie przekazanej na rzecz Banku Żywności!

Nie marnujmy chwil
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POZWÓLMY SIĘ ZAINSPIROWAĆ...
...kuchnią, żeby opowiedzieć oryginalne, zabawne historie 
o żywności rozejrzyjmy się wokół.
Koszyk owoców na stole, paczki makaronu i ryżu w spiżarni, 
lodówka, piekarnik... Puśćmy wodze fantazji. Tchnijmy życie 
w “mieszkańców” kuchni. Posłuchajmy ich opowieści. Wszystkie 
opowiadają o miłości do jedzenia, cennego zasobu, którego nie 
należy marnować, od chwili jego narodzin - na polach, aż do mo-
mentu, gdy trafia do naszego organizmu, aby pomóc nam rosnąć.

kitchenalentT
TO JEST ROK NARRATORÓW

Nasze opowieści 
o niemarnowaniu żywności
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WIELE OPOWIEŚCI
Opowiedzcie wspólnie historię albo niech każdy z Was wymyśli własną 
historyjkę. Posłuchamy ich wszystkich.
Z każdym owocem związana jest historia osób, które go pielęgnowały, 
przewoziły, wystawiały na sprzedaż.
Opowieść nasiona, z którego narodziło się nowe drzewo, dzięki któremu 
otrzymamy nowe owoce.
Historia owocu o dziwnym wyglądzie, który, podobnie jak brzydkie 
kaczątko, zostanie królem stołu.
A może historia owocu, który, zamiast zostać zatrutym, podobnie jak 
jabłko Królewny Śnieżki, uzdrawia ze wszystkich chorób.

WIELE SPOSOBÓW NA OPOWIADANIE 
HISTORII
Lubicie pisać?
Czekamy na Waszą książkę z baśniami i ładnym 
tytułem.
Lubicie rysować?
Przygotujcie ilustracje do książki lub przedstawcie 
historyjkę w formie komiksu.
Lubicie recytować?
Przygotujcie scenariusz, nagrajcie przedstawienie
z podziałem na wiele głosów, rekwizytami
i kostiumami.
Lubicie budować?
Może model przedstawiający wydarzenia
z opowieści, książkę - rozkładankę...

TYLKO JEDEN CEL
Wyślijcie i podzielcie się Waszymi 
opowieściami z czytelnikami, aby zrozu-
mieli, że żywność jest żywa, a kuchnia to 
miejsce, w którym spędza się chwile “nie 
do stracenia”, gotując i puszczając wodze 
fantazji.

WIELU BOHATERÓW
Wcielcie się w role produktów spożywczych, kuchen-
nych urządzeń gospodarstwa domowego, Dżina 
mieszkającego w garnku zamiast w lampie, wróżki 
z bajki Pinokio, która uczy go, jak ponownie wykorzy-
stywać skórki z gruszki...

Przeczytajcie Niesamowite 
opowieści umieszczone

na http://www.niemarnujmychwil.com/.
Przygotujcie ilustracje, poszukajcie

inspiracji, żeby zmienić ich bohaterów,
przygody, a nawet zakończenie...
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Regulamin
konkursu Talent Kitchen – Opowieści o niemarnowaniu żywności

1. Edukacyjny i kreatywny konkurs Talent Kitchen – Opowieści o niemarnowaniu 
żywności jest otwarty dla wszystkich klas szkół podstawowych, które zdecydują 
się na uczestnictwo w projekcie Nie marnujmy chwil.

2. Konkurs zachęca klasy do przygotowania kreatywnych prac, które opowiedzą hi-
storie przydatne do przekazania przesłania edukacyjnego o kuchni bez marno-
wania żywności.

3. Klasy mogą wysłać prace indywidualne, grupowe, klasowe bez ograniczeń licz-
bowych. W każdym wypadku nagroda zostanie przyznana całej klasie.

4. Dozwolone są prace o każdym formacie i sposobie wyrazu, zarówno analogowe 
jak i cyfrowe.

5. Prace muszą zostać wysłane przez nauczyciela wraz z krótką prezentacją teksto-
wą lub multimedialną i formularzem zgłoszeniowym wypełnionym w każdej jego 
części, na adres:

Centrum Koordynacji Nie marnujmy chwil
Whirlpool Company Polska Sp. z o.o. - ul. Dąbrowskiego 216 - 93-231 Łódź

do 31 maja 2021
lub na adres e-mail: niemarnujmychwil@lafabbricaedu.eu
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6. Specjalnie powołana wykwalifikowana komisja oceni prace biorąc 
pod uwagę ich zgodność tematyczną, kreatywność, oryginalność, wyła-
niając na poziome krajowym 3 zwycięzców (1. najlepszego z najlepszych 
i 2. równorzędnie sklasyfikowanych na drugim miejscu).

7. Wszystkie klasy, które wyślą przynajmniej jedną pracę, dostaną zaświad-
czenie o uczestnictwie.

8. Za udział każdej klasy w konkursie edukacyjnym, Whirlpool Corporation prze-
każe darowiznę Food Bank Foundation (Fundacji Banku Żywności ONLUS).

Nagrody
1. miejsce:

4.000 zł na materiały dydaktyczne

2. miejsce dla równorzędnie sklasyfikowanych
2.000 zł na materiały dydaktyczne
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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 włączo-
ne do raportu o samoocenie, który będzie wygłaszany przez instytut na koniec roku szkolnego. Zapro-
ponowane w tym przewodniku metody i wskazówki, ulotka dla dzieci, 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 
uczestnictwa.

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 manujmy chwil to międzynarodowa, wieloletnia inicjatywa Whirlpool.com 
promująca edukację na temat zrównoważonego spożycia żywności.
Firma Whirpool, wspiera w ten sposób szeroką akcję uwrażliwiającą na 
wartość pożywienia dla ludzi, społeczeństwa i planety. Akcji towarzyszy 
zaangażowanie w zmniejszenie marnotrawienia żywności, a wykorzystywane 
w tym celu innowacyjne technologie, wspierają przechowywanie, 
przygotowywanie i spożywanie posiłków w sposób wydajny i odpowiedzialny.

Poza tym, zarówno dzięki wolontariatowi pracowniczemu, jak również 
darowiznom związanym z nadesłanymi pracami, które wezmą udział w 
konkursie Talent Kitchen, firma wspiera organizacje non profit. Organizacje te 
zajmują się odzyskiwaniem nadwyżek żywności i dostarczaniem ich do osób 
potrzebujących, jak w przypadku Fundacji Banku Żywności ONLUS.

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


