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CEL:
Przybliżenie problemu marnowania żywności oraz sposobów na zapobieganie
temu zjawisku,
Uświadomienie uczniom, że mają wpływ na zapobieganie marnowaniu
żywności,
Uświadomienie uczniom, jak ważne jest prawidłowe przechowywanie żywności. 

 
PLAN ZAJec:

/

,
1. Wprowadzenie - Czym jest marnowanie żywności i jak temu zapobiec?
2. Zadanie nr 1 – Sposoby na marnowanie żywności
3. Zadanie nr 2 – Przechowywanie produktów
4. Zadanie nr 3 – Wiem, jaki jest wpływ marnowania żywności na środowisko
5. Zadanie nr 4 – Interpretacja dat przydatności do spożycia
5. Podsumowanie 

 
MATERIAlY I SPRZeT:

 

/ ,

Rzutnik, laptop
Do zadania nr 1 – czyste kartki papieru dla każdego ucznia, flamastry
Do zadania nr 2 – wydrukowany plik dla każdej grupy
Do zadania nr 3 – kartka do flipcharta/brystol/ tablica szkolna i flamastry lub
kreda, wydrukowany plik

dzielenie na grupy: Zoom, Webex, Microsoft Teams
Do zadania nr 4: program do głosowania np. https://www.mentimeter.com,
telefon

WERSJA STACJONARNA:

WERSJA ONLINE:

 



WPROWADZENIE

CZYM JEST MARNOWANIE zYWNOsCI 

I JAK TEMU ZAPOBIEC?

 
Przygotowanie zadania

/.

Podziel uczniów na grupy (max. 5 osób) i poproś, aby usiedli razem wokół
stołów,
Rozdaj każdemu z uczniów czystą kartkę papieru

 Przebieg zadania

rolnictwo: odpowiada za ok. 15 % marnowanej żywności w całym łańcuchu
żywnościowym, 
przetwórstwo jest odpowiedzialne za straty na zbliżonym poziomie ok. 15 %,
transportu i magazynowania – to mniej niż 1%, 
handel odpowiada za straty na poziomie ok. 7 %,
gastronomia odpowiada za 1% marnowanej żywności.

1.  Opowiedz uczniom o problemie marnowania jedzenia. 

Na etapach produkcji, przetwórstwa, dystrybucji i konsumpcji w Polsce rocznie
marnuje się prawie 5 mln (4 840 946) ton żywności: 

Najwięcej żywności marnują konsumenci, aż 60 proc. wyrzucanego jedzenia
pochodzi z gospodarstw domowych.
W Polsce w każdej sekundzie przez cały rok wyrzucanych do kosza jest blisko 153
kg żywności w całym łańcuchu żywnościowym, a aż 92 kg w polskich domach. 
To tak jakby każdego dnia, przez cały rok, w każdej sekundzie Polacy tylko w swoich
domach wyrzucali 184 bochenki chleba.

Żywności na świecie jest tyle, że starczyłoby dla każdego człowieka. Tymczasem tak
nie jest. Ludzie głodują i w Polsce, i w różnych zakątkach świata. Nie stać ich na
zakup ilości jedzenia potrzebnej człowiekowi, by nie był głodny. Osoba, która
notorycznie nie dojada, staje się słaba i zmęczona. Ma gorszą koncentrację,
poprzez co np. trudniej przychodzi jej nauka. 

https://www.teraz-srodowisko.pl/?AK4240


ZADANIE NR 1

Sposoby na marnowanie zywnosci

 

 INSTRUKCJA 

/.

1. Poproś, by uczniowie zapisali na swoich kartkach problem:

JAK ZAPOBIEGAĆ MARNOWANIU ŻYWNOŚCI W DOMU I W SZKOLE?

2. Niech wszyscy na odwrocie kartek podpiszą się imieniem i nazwiskiem.
3. Każdy uczeń zapisuje jeden sposób rozwiązania problemu na swojej kartce.
Następnie podaje kartkę koledze/koleżance po swojej prawej stronie.
4. Gdy uczeń otrzymuje nową kartkę, każdorazowo czyta poprzednie pomysły i
wpisuje swój własny. Na jednej kartce pomysły nie mogą się powtórzyć. Gdy dany
pomysł został już zapisany wcześniej, należy zaproponować inny.
5. Kartki krążą, dopóki każdy nie otrzyma z powrotem tej ze swoim podpisem. 
6. Poproś każdą z grup o odczytanie pomysłów. 

 



ZADANIE NR 1

Sposoby na marnowanie zywnosci

 

 

/.

POMOC PRZY ZADANIU

W przypadku trudności ze znalezieniem rozwiązania, możesz sugerować
następujące propozycje: 

Przed pójściem do sklepu:
1. Planuj posiłki. Jeśli kupujesz w dużym sklepie, planuj na tydzień, jeśli w małym,
planuj na 2 – 3 dni.
2. Sprawdź dokładnie, jakich produktów Ci brakuje do sporządzenia potrawy.
3. Sprawdź daty przydatności do spożycia produktów w lodówce i w szafkach
kuchennych.
4. Sporządź listę zakupów.
5. Zjedz posiłek. Nie idź głodny do sklepu. Dzięki temu nie kupisz więcej niż
planujesz. 

W trakcie zakupów:
1. Rób zakupy zgodnie z lista zakupów.
2. Kupuj produkty, które mają długa datę przydatności.
3. Kupuj produkty nieuszkodzone, bez śladów pleśni, czy urazów mechanicznych. 

Po zakupach:
1. Prawidłowo przechowuj produkty.
2. Bądź kreatywny – przygotowuj posiłki z tego co masz w lodówce.
3. Przetwarzaj – konserwuj i zamrażaj. Dzięki temu przedłużasz życie produktom.
4. Pilnuj dat przydatności do spożycia.
5. Jedz mniejsze porcje, by nie zostawiać resztek. Zawsze możesz poprosić o
dokładkę. 

 

.



ZADANIE NR 2

Przechowywanie produktów.

Przygotowanie zadania
Podziel uczniów na 4 grupy.

Celem zadania jest uświadomienie uczniom, jak ważny wpływ na świeżość produktów ma ich
przechowywanie.  

INSTRUKCJA 
1. Przeprowadź rozmowę:

Czy wiecie, dlaczego tak często żywność w naszym domu wyrzucana jest do kosza? Jedną z
przyczyn marnowania żywności jest szybkie psucie się jedzenia. Wówczas produkty tracą smak,
zapach oraz przestają być bezpieczne dla naszego zdrowia. Aby zapobiec szybkiemu psuciu się
żywności, należy ją prawidłowo przechowywać. 
Żywność przechowujemy w warunkach pokojowych (np. pieczywo, kasza, ryż, herbata) lub w
lodówce.
Kto z Was ma w domu lodówkę? Wszyscy. Jednak nie wszyscy potrafią korzystać z niej w sposób
prawidłowy. To, w jaki sposób przechowywana jest żywność w lodówce, ma ogromne znaczenie
dla zachowania wszystkich wartości produktów. W lodówce panuje zróżnicowana temperatura,
nie wszystkie produkty można w niej przechowywać. Niektóre nie powinny też leżeć obok siebie. 

2. Wyświetl slajd ,, Jak układać żywność w lodówce”. 
Nie wprowadzaj uczniów w temat prezentowanego obrazka, lecz poproś, aby spojrzeli na
schemat i zapamiętali jak najwięcej z tego, co widzą. Po 30 sekundach przełącz slajd. Daj uczniom
5 minut na udzielenie odpowiedzi na pytania widoczne na slajdzie. 

PYTANIA

1. Gdzie należy przechowywać owoce i warzywa? 
Odp. W szufladzie, na dole lodówki, w temperaturze 6 – 8 stopni
2.  Jakie warzywa i owoce trzymamy poza lodówką?
Odp. m.in. pomidory, banany, awokado, ogórki, ziemniaki, gruszki, jabłka
3. Gdzie jest najniższa temperatura w lodówce?
Odp. Na półce nad dolną szufladą (2 C)
4. Jakie produkty spożywcze oznakowane są datą ,,należy spożyć do”
Odp. Mięso, ser, wędliny, jogurty
5. Jak należy przechowywać mięso surowe i gotowe np. wędliny?
Odp. Należy oddzielać je od siebie
6.  Jakie produkty oznakowane są datą ,,najlepiej spożyć przed”
Odp. Produkty suche: kasze, ryż, makaron, konserwy, słodycze. 



ZADANIE NR 3

Wplyw zywnosci na srodowisko.

Przygotowanie zadania

Celem zadania jest uświadomienie uczniów, jaki wpływ na środowisko ma marnowanie jedzenia.

INSTRUKCJA 

Przeprowadź rozmowę:

1. Rozdaj grupom kartki z kalamburami, które opisują skutki marnowania żywności. Każda z nich
zawiera hasło oraz opis. Niech uczniowie nie mówią na głos haseł i nie wymieniają się nimi z
innymi grupami.
2. Zadaniem każdej z grup jest pokazanie lub narysowanie treści. Istotne jest, aby każda grupa
wspólnie (po cichu) skonsultowała, co narysują lub zaprezentują. Grupa po konsultacji wybiera
jedną osobę do rysowania. W przypadku pokazywania hasła, zaangażować może się cała grupa. 

Podsumuj zadanie słowami

Wytwarzanie żywności przyczynia się do niekorzystnych zmian w klimacie. Podczas produkcji
zaledwie jednego kilograma żywności, emituje się do atmosfery średnio 4,5 kg CO2. Około 20%
produkcji gazów cieplarnianych wiąże się z produkcją, przetwarzaniem, transportem i
przechowywaniem żywności. Pestycydy stosowane w rolnictwie mogą zanieczyszczać słodką
wodę, ekosystemy morskie i samą ziemię. Nie bez znaczenia jest też wpływ stosowania
pestycydów na rośliny i zwierzęta. Wiąże się to z utratą ich naturalnych siedlisk. W ten sposób
niszczymy i zanieczyszczamy naszą planetę. 

1. Podziel uczniów na 4 grupy.
2. Przygotuj 4 wydrukowane kartki do kalamburów.
3. Przygotuj kartę do flipcharta/brystol/tablicę szkolną i flamastry lub kredy. 

Podsumowanie

/
. / /











ZADANIE NR 4

Interpretacja dat przydatnosci do spozycia

 

.

produkty zbożowe: makaron, ryż, kasze, płatki
kawa i herbata
większość słodyczy
przyprawy
żywność konserwowa
mrożonki

Okazuje się, że 64% Polaków nie wie, że informacje na opakowaniach ,,należy spożyć do”       
i ,,najlepiej spożyć przed” nie oznaczają tego samego. Jakie to ma znaczenie? Ogromne, bo ta
wiedza (lub jej brak) przyczynia się do wzrostu skali marnowania żywności. Pozornie te dwa
terminy wydają się bardzo podobne, jednak ich znaczenie podobne już nie jest.

Najlepiej spożyć przed
Określa datę minimalnej trwałości. MINIMALNEJ, ale nie ostatecznej. Tę datę znajdziesz na
produktach, które nawet po terminie nie ulegają zepsuciu, jedynie może zmienić się ich
konsystencja, kolor, smak, czy zapach. 

Do tej grupy produktów zaliczają się między innymi:

Co to dla nas oznacza? Produkty oznaczone tą datą mogą być spożywane po upływie terminu
wskazanego na opakowaniu. Ważne jest, aby dobrze je przechowywać (zgodnie z zaleceniami
producenta) oraz, aby przed spożyciem sprawdzić je organoleptycznie: powąchać, posmakować i
obejrzeć.

mięsie i wyrobach mięsnych,
rybach, 
sokach pasteryzowanych,
produktach mlecznych, produktach gotowych,

Należy spożyć do

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku terminu ,,należy spożyć do”. Tutaj trzeba zachować
większą ostrożność i przestrzegać dat wskazanych przez producenta. Sformułowanie to
wskazuje, że produkt po upływie tej daty może powodować groźne konsekwencje zdrowotne. 

Tę datę znajdziemy na: 

Co to dla nas oznacza? Tutaj staramy się nie dopuścić do tego, aby produkt ten był spożyty
przed wyznaczonym terminem. Pamiętajmy również o właściwym przechowywaniu i podobnie
jak w poprzednim przypadku, przed zjedzeniem lub wyrzuceniem sprawdźmy produkty
organoleptycznie.

/



ZADANIE NR 4

Interpretacja dat przydatnosci do spozycia

 

/

INSTRUKCJA 

1. Wyświetl uczniom slajdy z zadaniem nr 4. Na slajdach znajdują się przykłady produktów
spożywczych. 
2. Poproś uczniów, aby na kartkach zapisali numery produktów i dopasowali do nich właściwą
datę przydatności do spożycia. 
3. Na koniec odczytaj prawidłowe odpowiedzi i wybierz osobę, która wytypowała najlepiej. 
 

Podsumowanie

Na koniec zajęć wyświetl uczniom filmik dotyczący dat przydatności do spożycia. 

 

.


