
 

 



 

 

Nowa edycja Nie marnujmy chwil stawia przed sobą ważny cel rozpowszechnienia wiedzy na temat 

łańcucha żywnościowego, uwidaczniając niektóre "błędy" systemu, które prowadzą do marnowania 

żywności oraz wskazując dobre praktyki mogące tego uniknąć. Produkcja, zakup, przechowywanie, 

przetwórstwo i spożycie: podróż podzielona na 5 etapów, aby odkryć wszystkie tajemnice łańcucha 

żywnościowego! 

Trasa, kórą przemierza żywność od "pola" do "stołu", jest prosta do opowiedzenia z zabawnym i 

pasjonującym podejściem narracyjnym. Jest tego przykładem 5 Niesamowitych opowieści z kuchni, które, 

poprzez historie przygód dwójki dzieci - głównych bohaterów i ich niezwykłych pomocników, w urzekający 

i wciągający sposób poruszają temat marnowania żywności w kuchni. 

Sposobem przekazywania zawartości projektu jest właśnie opowiadanie - szczególnie wskazane dla dzieci 

od maleńkości przyzwyczajonych do integracji z historiami i ich bohaterami. Słuchanie opowieści lub 

zostanie autorami, reżyserami i producentami ich własnych historii, aktywne uczestnictwo w 

produkcji ich zawartości, pobudza ciekawość i ułatwia naukę. 

 

Z tego powodu, tegoroczny konkurs edukacyjny Talent kitchen - Opowieści o niemarnowaniu żywności 

zachęca dzieci ze szkół podstawowych do opowiadania w oryginalny i kreatywny sposób o znaczeniu 

codziennych chwil związancyh z pożywieniem, do wyboru i spożycia ze świadomością społeczną i 

środowiskową. 

Wezwanie do działania, które zachęca młodych ludzi do odgrywania głównych ról w tworzeniu 

opowieści o ważnym przesłaniu edukacyjnym: jak i dlaczego nie marnować żywności. 

 

Opowieści mogą być przygotowane według własnych upodobań i ulubionego, kreatywnego 

sposobu - analogowego lub cyfrowego. 

Uwaga, opowiadanie jest również prezentacją własnego, ulubionego dania! Uczestnicy, jako prawdziwi 

szefowie kuchni, będą mogli opowiedzieć o wszystkich etapach potrzebnych do przygotowania smacznego, 

zrównoważonego posiłku! Opowiadanie można przygotować w formie ogłoszenia, piosenki, nagrania, 

rysunku lub komiksu. 

Za każdą nadesłaną pracę, firma Whirlpool przekaże darowiznę na rzecz Banku Żywności ONLUS. 

Czytając dalej odkryjemy wiele pomysłów na przygotowanie prac na konkurs Talent Kitchen - Opowieści 

o niemarnowaniu żywności.  

  

Do przeczytania wiele ciekawostek umieszczonych na stronie projektu 

www.niemarnujmychwil.com, które czekają na Was! Wkrótce zostaną opublikowane 

również Niesamowite opowieści z kuchni! 



 

 

 

 

 

DELEKTOWAĆ SIĘ CHWILĄ 

Na papierze lub za pomocą programów i aplikacji Storybird lub Storyboardthat, spróbuj swoich sił przy 

przygotowaniu Digital storytelling, aby stworzyć historię, która opowie o żywności jako chwili spędzonej z 

rodziną w poszanowaniu środowiska. 

Weźcie przykład z książek - literatury dziecięcej jak Lato Stiny Leny Anderson. W tej książce, żywność jest 

elementem, za pomocą którego opowiada się o stosunkach pomiędzy bohatereką Stiną i jej dziadkiem. 

Opisane są w niej chwile, w których dziadek i wnuczka wspólnie zdobywają i przygotowują jedzenie na 

kolację. 

> A Wy, o jakich chwilach spędzonych w kuchni chcielibyście opowiedzieć? Czy zbieraliście warzywa na 

zupę bezpośrednio z babcinego ogródka? Czy macie jakiś zwyczaj związany z żywnością, który przekazujecie  

sobie z pokolenia na pokolenie? Zbierzcie rysunki, świadectwa i przemieńcie je w fascynującą opowieść, 

która przekarze wartość żywności jako kultury i ważnych chwil z życia rodzinnego. 

 

MACIE OCHOTĘ O TYM OPOWIEDZIEĆ? 
 Fantazja będzie Waszym sprzymierzeńcem 

 

Bohaterowie książek pozwalają nam na przeżycie chwil i przygód, ale my również je przeżywamy! 

Nasz pierwszy raz w kuchni, nasz pierwszy suflet, przepis przeciwdziałający marnowaniu żywności! 

Chwile niemożliwe do zapomnienia, ale łatwe do opowiedzenia. 

Gotowaliśmy sami czy w towarzystwie? Dobrze się bawiliśmy? Co przygotowaliśmy? Jakich użyliśmy 

składników? Jeśli moglibyśmy z nimi porozmawiać, co by nam powiedzieli? O co byśmy ich zapytali? 

Przygotowana żywność okazała się sukcesem... Spędzenie razem czasu przy stole było "magiczne"... 

Ile rzeczy mamy do opowiedzenia, a ile emocji możemy podzielić z rodziną i nie tylko. 

Nie marnując żywności, nie marnuje się chwil spędzonych razem! 



 

 

 
 

 

 

 

 

PRZEPISY NA ZRÓWNOWAŻONE SPOŻYCIE ŻYWNOŚCI 

Każdy przepis ma swoją bardziej "zrównoważoną" wersję o znikomym wpływie na środowisko, wykonany z 

resztek lub składników, które mniej szkodzą środowisku. Na przykład klopsiki z łosiosia mogą być 

przygotowane z innych, mniej znanych, a zatem niezagrożonych wyginięciem gatunków ryb: siei pospolitej 

lub ryby strzępielowatej. Paella może zostać przyrządzona według przepisu "opróżnij lodówkę", a potrawa, 

która wymaga gotowania w niskiej temperaturze, może być wykonana w o wiele bardziej 

"zrównoważony"sposób, np. wykorzystując możliwość gotowania w zmywarce. 

> Poszukajcie w Internecie lub przeprowadźcie wywiad z dorosłymi członkami Waszej rodziny. Zdobądźcie 

tradycyjne przepisy i znajdźcie ich alternatywne, nowoczesne i bardziej green odpowiedniki. Możecie 

również zaproponować dużo innych pomysłów na "zrównoważone" kuchnie i przygotować podcast 

podzielony na odcinki do słuchania w klasie lub w domu. 

Wybierzcie styl i długość trwania każdego odcinka, przepisy, ich historie i najlepsze do wykonania zadania 

aplikacje, na przykład Audacity (https://www.audacityteam.org). Zmontujcie opowieść nagrywając Wasze 

głosy, bawiąc się tonem i ekspresją, wzbogacając efektami dźwiękowymi i muzyką. 

 

PODRÓŻ W PRZYSZŁÓŚĆ? 
 Fantazja będzie Waszym sprzymierzeńcem  

 

 

 

 

 

 

Jeśli dolecieliśmy na Marsa, jesteśmy w stanie opowiedzieć o lodówce z przyszłości... i nie jest to 

wcale odległe marzenie! Zabierzemy z nami: fantazję, wiedzę, książkę kucharską, być może nawet 

rower. Opowiedzmy o naszej niesamowitej podróży. Jakie lodówki widzieliśmy? W jaki sposób 

przechowują żywność? Umieją mówić? Głos możemy zmienić... Doradzają świetne przepisy na 

niemarnowanie żywności i ostrzegają nas jeśli zbliża się termin ważności jakiegoś produktu. 

Również gotują! Będziemy potrzebować roweru, aby wjechać do środka lodówki i slalomem 

poznawać jej wnętrze? Jesteśmy gotowi, aby teraz ją zaprojektować! 

https://www.audacityteam.org/


 

 

 

 

 

 

 

MUZEUM WARZYW 

Za każdym jedzeniem kryje się historia, która zasługuje, aby zostać opowiedziana. Historia pomidora sięga 

swoimi korzeniami czasów jednej z najstarszych społeczności, które go uprawiali - Majów. Ten antyczny owoc 

nie zawsze wyglądał tak jak dzisiaj: pierwsze, przywiezione z Ameryki pomidory, miały pozłacany kolor, 

któremu zawdzięczają swoją nazwę. Dopiero po wielu latach, na podstawie selekcji i przeszczepów, nabyły 

czerwonego koloru, który wszyscy znamy. 

> Zbierzcie te i inne informacje na temat Waszych ulubionych warzyw: skąd pochodzą? Jaki wpływ mają na 

zasoby środowiskowe, ludzkie i technologiczne, na których bazuje się cykl produkcyjny? Jak się je 

przechowuje? Wymyślcie opowiadanie, za pomocą którego zaprezentujecie nową, fascynującą i wartościową 

kulturę żywieniową. Zorganizujcie muzeum, które może ją przedstawić. 

Za pomocą kartonów lub pudełek przeznaczonych do recyklingu przygotujcie makietę muzeum z salami o 

tematyce dotyczącej różnych etapów historii żywności. 

Aby zwiększyć skuteczność przekazywanej wiadomości i sprawić, że Wasza opowieść będzie bardziej 

interesująca, nagrajcie głos narratora, który oprowadzi słuchacza po salach w muzeum, przedstawiając mu 

rózne wydarzenia. 

SKOK W PRZESZŁOŚĆ? 

Fantazja będzie Waszym sprzymierzeńcem   

Nigdy nie mów nigdy! Jeśli udałoby się cofnąć czas... może dzięki pstryknięciu palcami, co 

chcielibyście zjeść? Opowiedzmy o naszej podróży do przeszłości, o tym, co widzieliśmy i czego 

spróbowaliśmy. Innych smaków? Innego rodzaju gotowania? A co ze sposobem przechowywania? 

Jedno jest pewne, znaczenie i wartość pożywienia były niepodważalne. Jeśli pstryknięcie palcami nie 

zadziała, możemy zapytać naszych dziadków o podzielenie się z nami ich wspomnieniami. Na 

pewno nas zaskoczą. Bądźmy uważni, róbmy notatki i podziękujmy im za wspólny skok w 

przeszłość! 

 



 

 

 

 

PODRÓŻ POPRZEZ JEDZENIE 

Wyobraźmy sobie, że jedziemy w podróż dookoła świata, przemierzając długie odcinki przeplatane przez 

przystanki położone w głównych miastach (trochę jak w słynnej grze planszowej Wsiąść do pociągu, znacie 

ją?). Każdy przystanek będzie się charakteryzował nazwą typowego, lokalnego dania i świętem z jakim jest 

ono związane: we Włoszech będzie to soczewica i cotechino na Nowy Rok, Indyk na Święto Dziękczynienia w 

Ameryce i wyjątkowe ravioli na Święto Wiosny w Chinach. Ile pyszności!!! 

> Przygotujmy opowiadanie przedstawiające kulturę żywności pochodzącą z różnych państw: od techniki 

po przygotowywanie, kolory i smaki potraw, chwile towarzyskie, podczas których wszyscy wspólnie delektują 

się daniami oraz emocje, które ta żywność wzbudza. 

Dlaczego nie wyrazić tego opowiadania za pomocą ładnej książki-rozkładanki, w której tekst pisany byłby 

związany z rozkładanymi obrazkami mapy całego świata? 

NIEOCZEKIWANE NIESPODZIANKI? 

Fantazja będzie Waszym sprzymierzeńcem  

 

 

Otóż tak, wizyta w supermarkecie może być niespodzianką. Często słyszy się o fantastycznych 

przepisach szefów kuchni "z gwiazdkami", a nawet dużą ilością gwiazdek... Jesteśmy pewni, że 

wszyscy, ale naprawdę wszyscy znają niezwykłe przygody, które można przeżywać w 

supermarkecie? 

Jest wiele rzeczy do zrobienia, jeszcze więcej do zaobserwowania i bardzo dużo do poznania! 

Supermarket to micro świat. Oczywiście, idąc na zakupy trzeba być przygotowanym: musimy mieć 

przy sobie listę zakupów, a następnie puścić wodze fantazji! Ile kolorów... Możemy przygotować 

rysunek, który przedstawi co widzieliśmy, a następnie to, co ugotowaliśmy w domu! Ile ludzi... 

możemy przeprowadzić wywiad, zapytać o rady na temat przechowywania jedzenia i o zdrowe, 

smaczne przepisy dotyczące niemarnowania żywności! Dokonamy niezwykłych odkryć. 



 

 

 

 

 

ZRÓB DOBRY RUCH 

> Puście wodze fantazji i wymyślcie opowiadanie, które ma na celu naukę dokonywania odpowiedzialnych 

wyborów w kuchni: bohaterowie muszą zaangażować się w niemarnowanie żywności stosując dobre 

nawyki, począwszy od śniadania po kolację. 

Dodatkowe pomysły? Zamieńcie ten pomysł w grę komputerową. Wybierzcie tło, bohaterów i przygodę: na 

przykład przygotowując menu z pozostających po posiłku resztek, łowiąc wyłącznie ryby, które nie są 

zagrożone wyginięciem albo zbierając owoce sezonowe o krótkim łańcuchu dostaw. Zaprojektujcie ją, a 

następnie wraz z przyjaciółmi lub kolegami z klasy, narysujcie elementy i opiszcie czynności do wykonania 

przez bohatera: im mniej się marnuje, tym więcej się wygrywa! Możecie sobie pomóc używając odpowiednich 

programów cyfrowych jak Scratch Junior! (https://www.scratchjr.org). 

 

NIESAMOWITE HISTORIE? 
Fantazja będzie Waszym sprzymierzeńcem  
  

Szafka na żywność może być tajemniczym światem do odkrycia, zaś lodówka mogłaby opowiedzieć 

niewiarygodne historie o żywności, która jest w domu od dawna (możecie pracować jako 

archeolodzy?), o nowo przybyłych, których od razu połączyła przyjażń (masło i dżem!) lub o tych, 

którzy się nie znoszą (mleko i ocet!) 

Cel? Odnalezienie wszystkiego, co musi zostać szybko zjedzone, spędzanie czasu w towarzystwie, 

bawiąc się i ucząc gotowania dla siebie i innych. 

https://www.scratchjr.org/


 

 

 
 

 

KLAPS, AKCJA! 

Wewnątrz łańcucha żywnościowego, zanim warzywa wylądują na półkach w supermarkecie, muszą wygrać 

przeróżne konkursy piękności, ale żadnego smakowitości. Może powinno to funkcjonować odwrotnie, co o 

tym myślicie? 

> Wcielcie się w rolę reżysera i opowiedzcie o kryteriach branych pod uwagę podczas kupna, aby wybrać 

wysokiej jakości, bogatą w składniki odżywcze żywność. 

Wymyślcie zabawną opowieść, której bohaterowie to owoc i warzywo o różnym kształcie, kolorze i 

sezonowości. Wybierzcie podmiot, na przykład dialog pomiędzy pełną robaków truskawką, która urosła w 

sezonie w ogródku ekologicznym i truskawką idealną pod względem estetycznym, hodowaną w szklarni. 

Napiszcie scenariusz z podziałem na role dla wielu bohaterów i z różnymi kwestiami. Przemieńcie aulę lub 

pokój w plan filmowy i, za pomocą smartfonu, nakręćcie film! Przygotujcie kostiumy, tło, światło, 

charakteryzację i ... klaps, akcja! Nie zapomnijcie o narratorze, który opowie widzom o niesamowitych 

przygodach bohaterów. 

 

EKSCYTUJĄCE PRZYGODY 
Fantazja będzie Waszym sprzymierzeńcem  
 

 

 

 

 

 

 

Co myślicie o tym, aby opowiedzieć wspaniałą historię orzecha kokosowego, który trafił na nasz stół 

z Filipin! 

Jak się urodził? Kto go zebrał? Przepłynął morza podczas burzy lub przeleciał wygodnie nad 

oceanem? Wreszcie, o czym myślał podczas podróży? To orzech kokosowy opowiada swoją 

historię? 

Na pewno jest to drogocenny i odżywczy produkt, który ma wiele zastosowań i może rozbudzić 

naszą fantazję. Ktoś mógłby nakręcić film! 

 

 



 

 

 

 

 

 

NIESAMOWITE OPOWIEŚCI W FORMIE KOMIKSU 

Po przeczytaniu Niesamowitych opowieści z kuchni, zmieńcie scenę, którą najbardziej polubiliście, wymyślcie 

nowych bohaterów zakłócających porządek, zmiany scenerii i inne, bogate w zwroty akcji zakończenia! 

Moglibyście zmienić narracyjny punkt widzenia: historia warzywa może być opowiedziana przez rolnika, który 

zajmował się początkowym etapem łańcucha żywnościowego - produkcją. Od zasiewu, z którego narodziło 

się nowe drzewo po zbiór owoców. Bohaterem może być również owoc z czułością opowiadający w pierwszej 

osobie o codziennym zaangażowaniu ludzi, przygotowujących uprawy w poszanowaniu środowiska. 

Spróbujmy zmienić styl: zamieńmy opowiadanie w kolorowe komiksy - narysujmy bohaterów naszego 

opowiadania, ożywiając scenerię za pomocą dialogów w chmurkach. 

KTO BY POMYŚLAŁ? 

Fantazja będzie Waszym sprzymierzeńcem  
Kto powiedział, że podczas rozmów o jedzeniu trzeba jedynie gotować lub jeść? O żywności można 

też opowiadać, ale w jaki sposób? Komu? Dzieci mogą przygotować prace mające na celu 

przekonanie dorosłych, którzy czasami marnują żywność! 

Często mówią nam, że musimy jeść wszystkie warzywa, również te, których nie lubimy, ponieważ 

dobrze wpływają na organizm i nie można niczego zostawiać na talerzu! Opowiedzmy o znaczeniu 

żywności, jej wartości, szacunku jaki trzeba mieć w stosunku do osób, które się o nią troszczą. 

My też mamy wiele do opowiedzenia! Od produkcji, zakupu, przechodząc do przechowywania, 

przetwórstwa i spożycia. Będzie to podróż pełna wspaniałych niespodzianek. 

Niespodzianek dla kogo? Dla dorosłych! Bo my wiemy na ten temat dużo więcej niż oni! 


