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Celem projektu było uświadomienie 
społeczności szkolnej, że marnowanie żywności 

to zagrożenie dla środowiska naturalnego 



Szczegółowe cele projektu : 
• Sondowanie zakupów przeciętnej rodziny; 
• Analizowanie zakupów spożywczych planowanych i 

nieplanowanych; 
• Ustalenie, które produkty spożywcze kupowane są niepotrzebnie i 

w nadwyżkach; 
• Propozycje zagospodarowania nadwyżki jedzenia zdatnego do 

spożycia; 
• Ustalenie przyczyn marnowania żywności; 
• Ustalenie skutków marnowania żywności dla środowiska 

naturalnego: marnowanie wody, tony odpadów; 
• Zapoznanie z pojęciem śladu wodnego – analiza śladu wodnego 

produktów spożywczych. 



Uczestnicy projektu: 

Uczniowie, rodzice i pracownicy Gimnazjum nr 2 

 

Teren działania: 

Gimnazjum nr 2, domy rodzinne wybranych 
uczniów klasy II B 



OPIS PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ  
1. Prezentacja multimedialna i plakaty 

 

• Grupa uczniów z klasy III D przygotowała prezentację 
multimedialną i plakaty na temat projektu. Uczniowie 
poruszyli następujące zagadnienia:  

 przyczyny marnowania żywności, 
 negatywne skutki dla środowiska naturalnego: 
śmieci, straty wody i energii’ 
 jak nie marnować żywności – zasada 4P (planuj, 

przetwarzaj, podziel się, posegreguj).  
Prezentacja została pokazana na godzinach wychowawczych w 

klasach III. Plakaty zostały zawieszone na gazetce na 
początku kwietnia z okazji Dni Ziemi, podczas których 
problem marnowania żywności również był poruszany. 
 



1. Prezentacja multimedialna i plakaty -  
slajd z prezentacji 

Nie marnuję - to całkiem proste! 
Warto tylko pamiętać o kilku zasadach!: 
 Licz porcje w zależności od wielkości rodziny, kupuj tyle ile 

rzeczywiści Ci potrzeba 
 Planuj zakupy przed wyjściem z domu, sprawdź stan faktyczny 

swojej lodówki, zapisz co masz kupić i w jakiej ilości 
 Na zakupy nie chodź głodnym 
 Maksymalnie wykorzystuj zakupioną żywność np. nie wyrzucaj 

warzyw z rosołu, ugotuj ich trochę więcej i zrób z nich sałatkę 
 Zwróć uwagę na sposób gospodarowania i magazynowania 

żywności, tak by jak najdłużej była świeża i smaczna 
 Pamiętaj, aby nie przegapić terminu przydatności do spożycia 
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2. Badanie ankietowe: ile żywności w naszych 
gospodarstwach domowych trafia do śmieci ? 

• Dwie uczennice z klasy II B podjęły się zbadać powyższy 
problem. Przygotowały ankiety dotyczące marnowania 
jedzenia w 4 kategoriach: 

 Warzywa i owoce 
  Nabiał i przetwory 
  Słodycze 
  Produkty zbożowe. 
W badaniach wzięło udział 16 chętnych osób (1 nauczyciel + 

15 uczniów). Na podstawie danych z ankiet obliczyły ilość 
wyrzucanego pożywienia na całą rodzinę w 4 kategoriach. 
 

  



2. Badanie ankietowe: ile żywności w naszych gospodarstwach 
domowych trafia do śmieci ? – fragment prezentacji 

przygotowanej przez uczennice kl. II B 

 W tej kategorii warzywa i owoce na tydzień w rodzinie czteroosobowej wyrzuca się 
6%  kupionych warzyw i owoców. Na jedną osobę wypada 1,7%.  

  Najczęściej wyrzucanym produktem są ziemniaki. 
  W ciągu tygodnia na wyrzucone warzywa i owoce marnuje się około 5,90 zł. 

Statystycznie po upływie miesiąca kwota ta wzrośnie do 25,30 zł. Natomiast po 
roku wartość niepotrzebnie wydanych  pieniędzy wynosić będzie 303,40 zł. 

  Warzywa i owoce są najczęściej wyrzucanym produktem. Dzieje się tak oczywiście 
dlatego, że mają one krótką datę przydatności do spożycia. 

 
 W kategorii nabiał i przetwory aż 9% kupionej żywności dla całej rodziny trafia do 

śmietnika. Na jedną osobę wychodzi 2,5%. 
  Różne rodzaje sera to produkt najczęściej wyrzucany we wszystkich kategoriach 

uwzględnionych w naszej ankiecie. 
  W ciągu tygodnia na wyrzucone produkty z tej kategorii cała rodzina traci 

statystycznie 5,20 zł. Po miesiącu kwota ta wzrasta do 22,30 zł, a po roku 267,40 zł. 
 
 
 



2. Badanie ankietowe: ile żywności w naszych gospodarstwach 
domowych trafia do śmieci ? – fragment prezentacji 

przygotowanej przez uczennice kl. II B 

 W kategorii słodycze cała rodzina w ciągu tygodnia wyrzuca 6% zakupionej 
żywności. Wartość ta na jedną osobę wynosi 1,7%. 

  Najczęściej wyrzucane są ciasta i ciastka. 

  Kwota straconych na tydzień pieniędzy wynosi 2,90 zł. W ciągu miesiąca 
wydaje się 12,40 zł, a w ciągu roku 149,10 zł. 

  Słodycze są kategorią, z której marnuje się najmniej zakupów żywieniowych. 

 

 W kategorii produkty zbożowe – w ciągu tygodnia czteroosobowa rodzina 
marnuje 9% zakupionych produktów zbożowych. Na jedną osobę przypada 
2,5%. 

  Najczęściej wyrzucany jest chleb. 

  Tygodniowa wartość pieniędzy wydanych na zmarnowaną żywność wynosi 
3,70 zł, miesięczna – 15,90 zł, a roczna – 190,30 zł. 

 

 



2. Badanie ankietowe: ile żywności w naszych gospodarstwach 
domowych trafia do śmieci ? – fragment prezentacji 

przygotowanej przez uczennice kl. II B 

Podsumowanie: 
% wyrzucanej żywności jest niewielki, jednak kwoty wydane na to 

pożywienie są już dosyć spore. Należałoby zastanowić się, dlaczego 
marnowane jest tyle jedzenia i jak temu zapobiec. Kupowanie takiej 
ilości pożywienia, jakiej potrzebujemy, pozwoli nam zaoszczędzić 
znaczną sumę pieniędzy. Lepiej jest przejść się dwa razy do sklepu 
gdy czegoś nam zabraknie, niż kupować na zapas a potem wyrzucać, 
np. z powodu przeterminowania. 

Niepotrzebnie wydane pieniądze ze wszystkich kategorii sumują się w  
następujący sposób: 
 

• Na tydzień: 17,70 zł 
• Na miesiąc: 75,90 zł 
• Na rok: 910,20zł. 

 
 



3. Ślad wodny produktów spożywczych 

Na zajęciach pozalekcyjnych koła ekologicznego w lutym i marcu 2017 
r. w klasach IC oraz IIA-B-C-D  wprowadziłam nieznane dla uczniów 
pojęcia:  

„wirtualna woda” i „ślad wodny” – jak woda uczestniczy w produkcji 
różnych dóbr. Szczególną uwagę zwróciłam na ślad wodny 
produktów spożywczych. Uczniowie pierwszy raz spotkali się z tym 
pojęciem i byli zszokowani przedstawionymi danymi. Wspólnie 
stworzyli „Wodooszczędną Książkę Kucharską” – przepisy na 
potrawy z jak najmniej wodochłonnych produktów. Broszura Książki 
była publicznie pokazana na apelu szkolnym i udostępniona w 
bibliotece szkolnej. Dwie uczennice przygotowały plakaty 
przedstawiające ślady wodne różnych produktów spożywczych. 
Zostały one zaprezentowane na gazetce podczas Dni Ziemi. 
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4. Apel i przedstawienie w ramach Dni Ziemi pod hasłem:  
„Szanujesz żywność–oszczędzasz wodę–ograniczasz odpady 
Marnowanie żywności=marnowanie wody=tony odpadów” 

28 kwietnia 2017r. (piątek) odbyły się 2 apele na poziomach 
klas I-II-III będące podsumowaniem Dni Ziemi , które trwały 
w szkole cały kwiecień. Dokonano podsumowania imprezy i 
rozdania nagród za konkursy ekologiczne. Apele 
rozpoczynało przedstawienie przygotowane przez uczniów 
klas II z zajęć artystycznych „Woda daje życie- daj żyć 
wodzie”. Aktorzy w humorystyczny sposób zachęcali do 
ograniczenia produkcji odpadów,  oszczędzania wody              
i ochrony zasobów wodnych. Bohaterami przedstawienia 
były: pani Rzeka , 2 krople wody oraz uczniowie. Poruszone 
były następujące zagadnienia: rola wody w przyrodzie, 
zużycie wody w domach w codziennym życiu, 
zanieczyszczenia wody, wirtualna woda   i ślad wodny 
produktów spożywczych. 
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3. Apel i przedstawienie w ramach Dni Ziemi pod hasłem:  
„Szanujesz żywność–oszczędzasz wodę–ograniczasz odpady 
Marnowanie żywności=marnowanie wody=tony odpadów” 



Efekty ekologiczne  
(co się zmieniło po realizacji projektu): 

Uczestnicy projektu: 
 
1) nabyli wiedzę nt.:  
 zasad świadomego konsumenta,  
 co to jest ślad wodny i jakie ma znaczenie; 
 negatywnego wpływu odpadów żywnościowych na środowisko 

naturalne, 
 

2) nabyli umiejętności: 
 prawidłowego gospodarowania  żywnością, 
 współpracy i pracy zespołowej, 

 
3) wykształcili postawę świadomego konsumenta odpowiedzialnego za 
środowisko przyrodnicze, rozumiejącego potrzebę ochrony środowiska i 
oszczędzania surowców,  w tym nie marnowania żywności. 
 



Efekty rzeczowe:  
• Przygotowano i przeprowadzono ankiety, w których 
udział wzięło 16 osób;  
• Przygotowano 2 prezentacje multimedialne o tematyce 
projektu i przedstawiono uczniom na zajęciach;   
• Przygotowano 6 plakatów o tematyce projektu, które 
wyeksponowano na gazetce szkolnej w kwietniu podczas 
Dni Ziemi; 
•Przygotowano Wodooszczędną Książkę Kucharską, 
pokazaną na apelu, umieszczoną w bibliotece szkolnej, a 
jej zdjęcia na szkolnym facebooku; 
• Przygotowano przedstawienie teatralne poruszające 
projektowe zagadnienie, które zostało pokazane podczas 
apelu całej społeczności szkolnej; 

 



Upowszechnianie i promocja projektu: 

 
 

- Informacje na stronie internetowej placówki (Facebook);  

- Wystawa z realizacji projektu w szkole – dolny korytarz szkolny 
(kwiecień – maj 2017 r.); 

- Podsumowanie projektu na apelu z okazji Dni Ziemi 
28.04.2017 r.; 

- Planowana kontynuacja projektu. 

 

 



Ewaluacja projektu/wnioski 
• Założone cele projektu „Szanuj żywność i środowisko naturalne” zostały 
osiągnięte.  

• Projekt w tym roku szkolnym został celowo zrealizowany tylko w obrębie 
marnowania żywności w gospodarstwach domowych. Sfera sklepów i restauracji 
została przesunięta na kolejne lata, gdyż planujemy kontynuować realizację 
projektu w naszej placówce.  

• Efekty zrealizowanego projektu znalazły duże zainteresowanie wśród uczniów, 
pracowników szkoły i rodziców, których świadomość nt. marnowania żywności i 
skutków dla środowiska przyrodniczego była niewielka. Pierwszy raz spotkali się z 
pojęciem „ślad wodny” produktów spożywczych. Przedstawione liczby wywarły na 
nich ogromne wrażenie.  

• Słabą stroną podczas realizacji projektu było małe zaangażowanie uczniów w 
badania ankietowe (nie zmobilizowała ich nawet zachęta bardzo dobrej oceny 
cząstkowej z biologii). 

 



WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE I PROGRAMIE: 

 

strona internetowa szkoły: 

Facebook Gimnazjum nr 2 

 

strona internetowa Komunalnego Związku Gmin  

„Dolina Redy i Chylonki” 

www.kzg.pl 
Zakładka: EDUKACJA/SZKOŁA DLA ŚRODOWISKA 

 

http://www.kzg.pl/

