
Moda czy styl? 

Co jest bardziej ekologiczne?




QUIZ – odpowiedz na pytania 

i sprawdź odpowiedź




Pytanie 1

1. Ile sztuk odzieży w ciągu roku produkuje przemysł odzieżowy?


a) 100 milionów sztuk


b) 50 miliardów sztuk


c) 150 miliardów sztuk




Odpowiedź 1

1. Ile sztuk odzieży w ciągu roku produkuje przemysł odzieżowy?


a) 100 milionów sztuk


b) 50 miliardów sztuk


c) 150 miliardów sztuk


Odpowiedź C 150 miliardów sztuk odzieży – w porównaniu na Ziemi żyje 8 miliardów ludzi




Pytanie 2

2. Ile litrów wody potrzeba by wyprodukować jeden T-shirt?


a) 270 litrów


b) 1000 litrów


c) 2700 litrów




Odpowiedź 2

2. Ile litrów wody potrzeba by wyprodukować jeden T-shirt?


a) 270 litrów


b) 1000 litrów


c) 2700 litrów


Odpowiedź C 2700 litrów = 900 dni zapotrzebowania wody pitnej dla 1 człowieka




Pytanie 3

3. Ile rocznie kupują ludzie na świecie w przemyśle odzieżowym?


a) 32 milionów ton


b) 62 milionów ton


c) 123 milionów ton





Odpowiedź 3

3. Ile rocznie kupują ludzie na świecie w przemyśle odzieżowym?


a) 32 milionów ton


b) 62 milionów ton


c) 123 milionów ton


Odpowiedź B 62 miliony ton odzieży, przy czy prognoza zakłada, że do 2030 roku, będą to już 

102 miliony ton. Pamiętajmy, że jeden T-shirt waży ok. 200 gramów, czyli 0,0002 tony.




Pytanie 4

4. Około ile sztuk dziennie odzieży szyje szwaczka w Indiach 


na zlecenie sieciówek odzieżowych?


a) 800 szt


b) 1250 szt


c) 1650 szt




Odpowiedź 4

4. Około ile sztuk dziennie odzieży szyje szwaczka w Indiach 


na zlecenie sieciówek odzieżowych?


a) 800 szt


b) 1250 szt


c) 1650 szt


Odpowiedź C ok 1650 szt. odzieży jednego dnia szyje osoba zatrudniona w szwalni w Indiach na 

zlecenie międzynarodowych korporacji odzieżowych. Wartość rynkowa ok.3 szt. takiej odzieży 

stanowi MIESIĘCZNĄ PENSJĘ dla pracownika.




Pytanie 5

5. Ile ton tekstyliów wyrzucanych jest rocznie w Polsce?


a) 2,5 mln ton


b) 3 mln ton


c) 5 mln ton




Odpowiedź 5

5. Ile ton tekstyliów wyrzucanych jest rocznie w Polsce?


a) 2,5 mln ton


b) 3 mln ton


c) 5 mln ton


Odpowiedź A Co roku w Polsce wyrzucanych jest ok. 2,5 mln ton odpadów 

tekstylnych, z czego tylko połowa nadaje się do recyclingu.




Pytanie 6

6. Ile % wyprodukowanych tekstyliów rocznie trafia na wysypiska?


a) 70%


b) 85%


c) 93%




Odpowiedź 6

6. Ile % wyprodukowanych tekstyliów rocznie trafia na wysypiska?


a) 70%


b) 85%


c) 93%



Odpowiedź B 85 % wszystkich wyprodukowanych tekstyliów trafia co roku na 

wysypiska, wyliczyła Europejska Komisja Gospodarcza w 2018 roku.




Dlaczego moda nie jest 


neutralna dla środowiska?




produkcja ubrań prowadzi do zanieczyszczenia wody ( wody gruntowe i powierzchniowe)



z produkcją ubrań wiąże się zanieczyszczenie powietrza



produkcja ubrań prowadzi do zanieczyszczenia gleby



chemikalia, farby stosowane w produkcji ubrań są szkodliwe dla środowiska



ogromna liczba ubrań nie nadaje się do recyklingu i stanowi odpady nie do przetworzenia



większość wyprodukowanych ubrań trafia na wysypiska śmieci lub do spalarni



do produkcji odzieży zużywa się bardzo dużo wody ( marnotrawstwo)



każda wyprodukowana część garderoby ( ubrania, buty, torby itp.) pozostawia ślad w środowisku


Dlaczego moda nie jest neutralna dla środowiska?




Czy dostrzegacie różnice w jakości ubrań kupowanych w sieciówkach – czy jest to odzież, która 
szybciej się niszczy?



Czy w swoich domach macie rzeczy, które przetrwały przez wiele lat i nadal nadają się do użytku?



Czy zwracacie uwagę na jakość odzieży w momencie jej zakupu, czy jest to dla was mniej istotne?



Jak długo przeciętnie używacie ubrań?



Jak często chodzicie na zakupy ubraniowe?



Co się dzieje w nieużywanymi ubraniami?


Dyskusja w grupach 3-4 osobowych.


Porozmawiajcie na tematy:




Na metki na ubraniach zerkamy najczęściej po to, aby upewnić się, 

co do ich składu.



Dzięki metkom wiemy, czy dana rzecz jest ze sztucznego tworzywa 

czy z organicznej bawełny.



Na metce znajduje się również wiele przydatnych informacji 


na temat jego właściwej pielęgnacji.



Większość ubrań, które kupujemy w Polsce jest produkowana w Azji 

czy Europie Wschodniej w krajach takich jak: Bangladesz, Chiny, 

Indie, Maroko, Tajlandia, Wietnam


Sprawdźcie metki na swoich ubraniach, gdzie jest napisany kraj produkcji.


Skąd te ubrania pochodzą i czy któryś kraj przeważa w odpowiedziach?




Czy wiesz, czym jest second hand?



Czy masz w swojej szafie ubrania używane wcześniej przez kogoś innego, 
np. po starszej siostrze / bracie / kuzynostwie/ mamie/tacie/ babci/ 
dziadku? Czy jest to pozytywne, czy negatywne pod kątem wpływu na 
środowisko?



Czy znasz osoby, które kupują w sklepach typu second hand, a ich twoi 
bliscy korzystają z platformy sprzedażowej (np. Vinted, Olx, 


, Allegro) w sekcji „używane” lub z grup na 
Facebooku z używaną odzieżą?



Czy zauważyłaś/łeś w swojej okolicy second handy stacjonarne?



Czy sądzisz, że zakupy odzieży lepszej jakości, posłużą dłużej i może mieć 
to wpływ na ograniczenie negatywnych skutków w przemyśle 
odzieżowym?



Czy słyszałeś/ łaś o zamiennikach ekologicznych, jak np. buty z liści 
winogron, buty i torebki skóropodobne z ananasa, kukurydzy czy kaktusa



https://secondstore.pl

Wywiad – praca w parach.

Porozmawiajcie na tematy:


https://secondstore.pl


Co można zrobić (np. w szkole lub w domu), by 

ograniczyć negatywny wpływ mody na środowisko?


W odpowiedzi na to pytanie pomoże Wam piramida 

potrzeb odzieżowych


Dlaczego ważne jest świadome dokonywanie zakupów 

odzieżowych?


KLASOWA BURZA MÓZGÓW




Oceń lekcję!



        Zapisz 2 elementy, które spodobały 

        na lekcji (dwie gwiazdy)



        Zapisz (innym kolorem) 1 życzenie    

        dotyczące sposobu prowadzenia lekcji 

        lub poruszanej na niej tematyki
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