
Świat bez resztek, czyli kupuję, ile potrzebuję.
Scenariusz lekcji dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych.



Przegląd 

Poniższy scenariusz koncentruje się na problemie marnowania żywności i ma na celu zainspirowanie 

młodych konsumentów do świadomych, jakościowych oraz ilościowych wyborów żywieniowych.


Scenariusz lekcji został przygotowany dla uczniów szkół podstawowych klas 4-6 w ramach 

Ogólnopolskiego Programu Fundacji Digital University – Be.Eco, którego celem jest wsparcie edukacji 

ekologiczno-klimatycznej w szkołach. 



Podkreślając rangę tematu, jakim jest edukacja ekologiczna, MEN wprowadziło przepis, który 

zobowiązuje nauczycielki i nauczycieli, aby od 1 września 2020 r. na zajęciach z wychowawcą 

omawiali najistotniejsze problemy klimatyczne i kwestie dotyczące ochrony środowiska. Treści 

nauczania z zakresu edukacji ekologicznej zawarte są w podstawach programowych do wielu 

przedmiotów, natomiast Prawo Oświatowe daje możliwość prowadzenia w szkołach dodatkowych 

zajęć edukacyjnych o tematyce ekologicznej.



Scenariusz jest zgodny z podstawą programową, która zakłada realizację zagadnień związanych z 

ekologią oraz zagadnieniami związanymi z kryzysem klimatycznym i celami zrównoważonego 

rozwoju.


Podstawowa 4-6



Przygotowanie 

Zapoznaj się z infografikami: Jak ograniczyć marnowanie żywności? (Załącznik nr 1)


Obejrzyj na You Tube film: 30 produktów spożywczych, 


które źle przechowujesz: https://www.youtube.com/watch?v=FYq4QUYfO2M



Zapoznaj się z plikiem: BAZA WIEDZY DLA NAUCZYCIELA (Załącznik nr 3) 


oraz prezentacją: Dania leśnej i polnej kuchni (Załącznik nr 2)


Sprawdź TV/projektor/komputer z podłączeniem do sieci.


Przygotuj potrzebne materiały


Czas trwania zajęć: 45 min 





omówienie problematyki marnowania żywności



podkreślenie tego, jak ważne jest świadome podejmowanie przez konsumentów 

decyzji w zakresie jakościowych i ilościowych wyborów żywieniowych



poznanie sposobów na niemarnowanie żywności



Cele

https://www.youtube.com/watch?v=FYq4QUYfO2M


3-4 arkusze papieru na zadanie grupowe



pisaki



TV/projektor/komputer z podłączeniem do sieci



infografiki: Jak ograniczyć marnowanie żywności? (Załącznik nr 1)



prezentacja potraw (Załącznik nr 2 – slajd 17)



film na YouTube: 30 produktów spożywczych, 

które źle przechowujesz: https://www.youtube.com/watch?
v=FYq4QUYfO2M






Środki dydaktyczne




Metody pracy

dyskusja



praca w grupach



sondaż



przekład intersemiotyczny


https://www.youtube.com/watch?v=FYq4QUYfO2M
https://www.youtube.com/watch?v=FYq4QUYfO2M


Przebieg lekcji

Zapytaj uczniów:


Poproś uczniów, by się zastanowili:

Zacznij lekcję od sondażu.


Zbierz uwagi uczniów, podsumuj krótko.


Faza wprowadzająca (10 min)


Czy będziesz coś jadł w przerwach między lekcjami?



Masz ze sobą drugie śniadanie/lunch?



Masz coś z domu? Czy planujesz kupić?



Prosimy chętnych o zaprezentowanie jedzenia, 

które mają ze sobą (opcjonalnie)






Dlaczego należy spożywać posiłki (szczególnie w szkole)?



Jaką wartość ma żywność dla człowieka?


TAK – podniesienie ręki


NIE - niepodniesienie ręki.


Poproś o obserwację wyników.




Wyświetl grafikę Marnowanie żywności, zamieszczoną poniżej



Poproś uczniów, aby przyjrzeli się grafice o marnowaniu żywności w Polsce i 
zastanowili się, jak wyglądają te proporcje w ich domach.


Faza realizacyjna (25 min)



Przedstaw cel zajęć. Uświadom, jak wielkim problemem jest marnowanie żywności. 

Zaprezentuj jako ciekawostki dane, korzystając z BAZY WIEDZY NAUCZCIELA (Załącznik nr 3)




Przykładowe dane do podania do informacji uczniom:


Zapytaj uczniów, by zastanowili się, czy zawsze zjadają posiłki, które 

były przygotowane dla nich. Ustalcie, co się z tym jedzeniem dzieje:


(zjadam później, oddaję koledze, wyrzucam po drodze do domu, żeby 

mama nie widziała itp..).


Zapytaj uczniów:


W UE co roku marnuje się 87,6 mln ton żywności



Według danych każdy Polak w ciągu roku marnuje średnio 175 kilogramów żywności



Średnio, w skali tygodnia, polskie gospodarstwa domowe wyrzucają 3,9 kg 
żywności. Prawdziwe rekordy bijemy co roku w czasie świąt Bożego Narodzenia, 
kiedy to marnujemy 3 razy więcej jedzenia niż wynosi średnia. Badacze wyliczyli, 

że wraz z jedzeniem czteroosobowa rodzina wyrzuca 2,5-3 tys. zł rocznie.



Jako najczęstsze powody wyrzucania żywności wymieniane są: zepsucie żywności, 
przeoczenie daty ważności do spożycia, przygotowanie zbyt dużej ilości jedzenia, 
zakup zbyt dużej ilości żywności oraz nieprzemyślane zakupy



Co w waszych domach zostaje po obiedzie na talerzach domowników?



Jakie produkty lądują najczęściej w koszu?




Uczniowie mogą posiłkować się pokazaną wyżej grafiką i odnieść się do niej.


Zapisz na tablicy najczęściej powtarzające się w dyskusji produkty, 

które nie są zjadane/ lądują w koszu





Podziel klasę na 3-4 grupy. Każdej z grup przydziel jeden z produktów, które pojawiły 

się na tablicy. Uczniowie w grupach wspólne zastanawiają się co można zrobić, żeby 

nie zmarnować danego produktu. Na kartce papieru zapisują swoje pomysły.


Uczniowie pracują dalej w tych samych grupach. Zbierają pomysły w jaki 

sposób można zapobiegać marnowaniu żywności – wszystkie pomysły 

zapisują na drugiej stronie kartki papieru.


Przedstaw infografikę, z której uczniowie mogą dowiedzieć się o kolejnych sposobach 

wykorzystania żywności zamiast jej marnowania. Wspólnie przedyskutujcie, czy te 

sposoby znalazły się w pomysłach grup.


Po tym ćwiczeniu poproś uczniów o to, by ocenili:



Czy właściwie jest wyrzucać niezjedzone posiłki?



Poproś o uzasadnienie odpowiedzi.


Po 5 minutach przedstawiciel grupy prezentuje pomysły na wykorzystanie danego produktu. 

Klasa może wspólnie wybrać najciekawszy pomysł, który pojawił się w każdej z grup.




Wspólnie obejrzyjcie film przedstawiający sposoby na ograniczenie marnowania 

żywności poprzez jej prawidłowe przechowywanie w lodówce:

Zapytaj uczniów, które zasady są stosowane w ich domach, a o których nie wiedzieli. 

Poproś, by poinformowali o nich swoich domowników.


https://www.youtube.com/watch?v=FYq4QUYfO2M


Załącznik nr 1


https://www.youtube.com/watch?v=FYq4QUYfO2M


Otwórz prezentację (Załącznik nr 2 slajd 17): Dania leśnej i polnej kuchni

Faza podsumowująca (15 min)




Zaprezentuj zdjęcia dań z leśnej i polnej kuchni.



Wyjaśnij, że to co rośnie wokół nas i wydaje się być niepotrzebne, może być świetną 

przekąska lub napojem. Wybierz według uznania przykładowe slajdy z prezentacji 


i pokaż uczniom. Niemarnowanie polega także na wykorzystaniu pokarmu 

dostępnego na wyciągnięcie ręki, ograniczamy w ten sposób nadmierne zakupy.



Uczniowie pracują w parach. Wybierzcie jedno z poniższych dań z prezentacji i 

wymyślają przepis na jego przygotowanie.






Poproś chętnych o prezentację przepisów na form klasy.


Dania do wyboru:



           Napar z kwiatów klonu



           Chipsy z pokrzywy



Przygotowanie:


Kwiaty klonu zalejcie gorącą wodą i odstawcie pod przykryciem na dziesięć minut.


Posłodźcie miodem lub syropem klonowym.



Przygotowanie:


Pokrzywę zbieraj w rękawiczkach. Zbieraj ją na łące z dala od drogi. Z pokrzywy 

oberwij górne, młode listki. Przełóż je do miski i zalej wrzątkiem na 1 min. 

Następnie przelej zimną wodą i dokładnie odsącz . Takie zabiegi sprawią, że 

zniknie uczucie parzenia. Piekarnik rozgrzej do temp. 210 stopni. Blachę wyłóż 

papierem do pieczenia, polej olejem, wyłóż pokrzywy. Zielsko posyp dowolną 

ilością przypraw. Piecz 13 min w rozgrzanym piekarniku.




Przykładowe przepisy:


Napar z kwiatów klonu:


Chipsy z pokrzywy:



3-4 kwiatostany klonu pospolitego


1 l wody

30 gałązek pokrzywy,


2 łyżeczki oleju,


sól, pieprz, papryka ostra, pieprz 

ziołowy, czosnek, papryczkę 

(wybierz przyprawy wedle uznania)



Poproś uczniów, by wykonali infografikę prezentującą 4 najprostsze sposoby na 

niemarnowanie żywności. Technika dowolna



Wywieście ją później w widocznym miejscu w klasie / szkole.



Opcjonalnie - można zaproponować wykonanie wersji elektronicznej takiej infografiki i 

umieszczenie jej w szkolnych mediach społecznościowych.



Zadnie domowe:


Dziś nauczyłem/łam się…



Zrozumiałem/łam, że...



Zaskoczyło mnie, że...



Na koniec lekcji poproś uczniów, by dokończyli zdania i podzielili się 

nimi na forum klasy:


Powtórz z uczniami jak istotne jest odpowiednie korzystanie z żywności 


i niemarnowanie jej. Zaznacz, że świadome wybory pomagają także środowisku, 

zwierzętom i mają wpływ na nasze zdrowie.




GALERIA POTRAW KUCHNI LESNEJ I POLNEJ


Makaron z sosem z podagrycznika 


(fot. Katarzyna Pruzińska)


Racuchy z kremem z kwiatów mniszka 


(fot. Katarzyna Pruzińska)


Lemoniada z bzu 


(fot. Katarzyna Pruzińska)


Chipsy z pokrzywy 


(fot. Katarzyna Pruzińska)


Pesto z chwastów 


(fot. Katarzyna Pruzińska)


Zupa z podagrycznika 


(fot. Katarzyna Pruzińska)


Napar z kwiatów klonu 


(fot. Katarzyna Pruzińska)


Sosnersy czekoladowe 


(fot. Katarzyna Pruzińska)
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