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Bank Żywności SOS w Warszawie 
i Muzeum dla Dzieci zapraszają na

Ś WIATOWY
DZIEŃ  Ż YWNOŚ CI

„CO SIȨ DZIEJE Z Ż YWNOŚ CIA̧ , KTÓREJ NIE ZJEMY?”



 
CZY WIESZ, Ż E...

W Polsce co roku marnuje się 9 mln ton żywności.
Gdyby założyć, że jeden wagon pomieści 41 ton wyrzuconego jedzenia, to:

• skład taki liczyłby prawie 220 tysięcy wagonów,
• długość wagonów z wyrzuconym jedzeniem byłaby 
   równa długości granicy Polski.

Dlatego Bank Żywności SOS w Warszawie

co roku ratuje przed zmarnowaniem ponad 4 mln kg żywności,

a następnie przekazuje ją do osób będących

w trudnej sytuacji życiowej.
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Kubuś i Tosia - mądre dzieciaki

„Mamo, powiedz, jak się czujesz
kiedy żywność tak marnujesz?
Czemu wrzucasz ją do śmieci?”

Zapytały mamę dzieci.
Kubuś zwrócił się do Tosi:

„To o pomstę przecież prosi.
Tyle ludzi wciąż głoduje,
a tu żywność się marnuje.”
 
Mama mocno się zdziwiła,
gdyż lodówkę właśnie myła.

„Na pytanie powiem szczerze,
te produkty są nieświeże.
Chleb jest czerstwy, pory zgniły,
ryby śluzem się pokryły.

Mięso śmierdzi, ser pleśnieje,
ja niebawem osiwieję.
 
Jeśli chcecie, może Tosię
mianujemy na gosposię.
Niech obiady nam gotuje,
sprząta, szyje i matkuje.”

Tosia się pod boki wzięła
i wesoło uśmiechnęła.

„Umiem sprzątać i ceruję,
w kuchni pomóc też spróbuję.
 
Oto przykład, skoro chciałaś,
wczoraj  rosół gotowałaś.
Gdzie podziały się warzywa,
z nich sałatka świetna bywa.”
 
Kubuś szepnął w swojej złości:

 „My mówimy o żywności.
Po co tyle jej tu mamy,
skoro wciąż ją wyrzucamy.
 
Pani w szkole wspominała,
jak oszczędność nawet mała,
może wielkie mieć znaczenie,
a przykładem jest jedzenie.
 
Jak kupować, przechowywać,
co jest zdrowe, a co zbywać.
Co potrzebne, a co nie,
teraz nawet dziecko wie”.
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Przeczytaj bajkę, a następnie pomóż Tosi i Kubie znaleść sposoby 
na uniknięcie marnowania jedzenia.

ZADANIE I

Tu się Tosia znów wtrąciła,
która siostrą Kuby była:

 „Trzeba wszystko zaplanować,
aby później nie żałować.
Tak więc, by nie zgubić wątku,
może zacznę od początku.

Pierwsza sprawa oczywista,
to zakupów pełna lista.
Zróbmy listę więc zakupów,
aby nie mieć już wyrzutów.
Siądźmy razem i spróbujmy:

- Nic „na zapas” nie kupujmy.

- Niczym wulkan przed wybuchem
to zakupy z pustym brzuchem.
Nic nie wróży nam dobrego     
kupowanie ”na głodnego”.

- Czytaj w sklepie etykiety,
wśród produktów są, niestety,
te, co czasem nam wręcz szkodzą
i na zdrowie nie wychodzą.

- Patrz na datę też ważności,
czyli termin przydatności.
Dłużej produkt wszak poleży,
jeśli dłużej będzie świeży.

- Często zaś promocje wszelkie
mają też minusy wielkie.
Krótki termin przydatności
może świadczyć o jakości.
Kupisz więcej niepotrzebnie,
potem to w lodówce zwiędnie.
Zanim zjesz, to się zepsuje,
a twój budżet to odczuje”.



3

Narysuj, ile zostało na talerzu ze śniadania.
Mamy nadzieję, ze nic!

Narysuj porcję twojego 
dzisiejszego śniadania.

ZADANIE II

„Mama, chociaż oniemiała,
dalej dzieci słuchać chciała.
Zdała sobie nagle sprawę,
że to bardzo jest ciekawe.
 
Tak prawdziwe i okrutne,
a w swej prawdzie jakże smutne.
Dzieci ciągle wciąż mówiły,
jakby w jakimś transie były.
 
Też posiłki marnujemy,
gdy w całości ich nie zjemy.

Resztki w koszu wciąż lądują,
bo dodatki nie smakują.

Na to sposób także mamy,
mniej na talerz nakładamy,
lepiej sięgnąć po dokładkę,
a osobno zjeść sałatkę.
 
Co z obiadu pozostanie,
można zjeść wszak na śniadanie.
Ktoś kto powie: „Też mi miód”.
Nie wie, co to znaczy głód.”

Przeczytaj bajkę, a następnie wykonaj poniższe zadania.



Kubuś wtrącił swe dwa grosze:
„Tylko spójrzcie, bardzo proszę!”
Drzwi lodówki wnet otworzył,
po czym dłonie w piąstki złożył.

„Nie chcę wcale być niegrzeczny,
lecz porządek jest konieczny.
Każda rzecz ma miejsce swoje.
W naszą spojrzeć aż się boję.
 
Nic nie widać, tak zapchana,
można szukać w niej do rana.”
Wyjął z półki pomidory.
 „To w lodówce? Ktoś jest chory?
 
Już tłumaczę, o co chodzi.
Dolna półka bardziej chłodzi.
Tam jest miejsce mięsa, ryby,
tam nie muszą leżeć grzyby.
 
Twaróg, mleko czy wędliny
leżą na niej bez przyczyny.
Dla nich półka jest środkowa,
to tam właśnie je się chowa.
 
Dżemy, ciasta i słoiki
czy z obiadem pojemniki
górną półkę okupują,
bo tam się najlepiej czują.
 
Masło, olej czy też jajka
to zupełnie inna bajka,
w drzwiach lodówki się chowają
i tam swoje miejsca mają.

Są na dole też szuflady,
które nie są na odpady.
To owoce i warzywa
każda z szuflad właśnie skrywa.
 
Ma być czysto i przejrzyście
i pachnąco oczywiście.
Bo gdy smród się jakiś czuje,
znaczy to, że coś się psuje.”
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ZADANIE III

Przeczytaj bajkę, a następnie narysuj produkty na odpowiedniej 
półce w lodówce.



5

np. sałatka makaronowa

CZERSTWY CHLEB

UGOTOWANE ZIEMNIAKI

KURCZAK Z ROSOŁU

OWOCE

UGOTOWANE JAJKA

UGOTOWANY MAKARON

Którą potrawę - spośród zaproponowanych
przez Ciebie - najbardziej lubisz?

Narysuj ją!

ZADANIE IV

Przeczytaj bajkę, a następnie pomóż Tosi i Kubie, wpisując w rubryki pomysły
na wykorzystanie niezjedzonej żywności.

Kubuś wraz z Tosią poszli spać
rano do szkoły muszą wstać.
Mama jeszcze się krzątała,
w nocy raczej mało spała.
 
A gdy wstali wcześnie z rana
w kuchni była wielka zmiana.
W szafkach już produkty stały
dostęp do nich był wspaniały.

Mama posiłek pyszny robiła
z chleba czerstwego grzanki smażyła.
Zaś gotowane wczoraj ziemniaki  
świeżych kopytek przybrały smaki.
 
Kurczak z rosołu co jeszcze został
zmienił się w pasztet i medal dostał.
Był kompot z suszu w ogromnym dzbanie
Takie „z odzysku” było śniadanie.”
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Tu wypisz produkty, które znalazłeś eksplorując lodówkę:

Zaplanuj posiłki dla wszystkich domowników:

1.
2.
3.
4.
5.

ZADANIE V

Zajrzyj do swojej lodówki. Zobacz, co w niej zostało. 
Zaplanuj posiłki na jutro z wykorzystaniem produktów z lodówki. 

śniadanie

przekąska

obiad

przekąska

kolacja
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Ile pieniędzy, dzięki niewyrzucaniu jedzenia do kosza, zaoszczędził Kuba?

1 z£

2 z£

0,60 z£

0,60 z£

3 z£3 z£

ZADANIE VI

Kuba kupił sobie w sklepiku szkolnym banana za 1 zł, jabłko za 0,60 zł, 
kanapkę za 3 zł oraz wodę za 2 zł.  

Kuba nie zjadł wszystkiego w szkole i zamiast wyrzucić jedzenie do kosza,
poczęstował kolegę jabłkiem 

i połówką banana.

Wypisz min. dwa inne, pozytywne aspekty postępowania Kuby.
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ZADANIE VII

Narysuj świat, w którym żywność się nie marnuje.
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Bank Żywności SOS w Warszawie 
Świadomość, że z jednej strony duża ilość żywności marnuje się bądź jest planowo 
niszczona, a z drugiej strony w bardzo mocno rozwarstwionym społeczeństwie żyją 
ludzie głodni lub chronicznie niedożywieni, była powodem założenia Banku 
Żywności w 1994 roku. Fundacja stawia sobie za cel pozyskiwanie od producentów, 
dystrybutorów, hurtowników i rolników, żywności zagrożonej zmarnowaniem a 
następnie przekazywanie jej najbiedniejszym mieszkańcom Warszawy i woj 
mazowieckiego. Równolegle z bieżącą, podstawową działalnością – pozyskiwaniem, 
magazynowaniem i dystrybucją żywności – Bank Żywności SOS w Warszawie 
prowadzi akcje społeczne (Świąteczna Zbiórka Żywności, Akcja JAJO!, Podziel się 
Posiłkiem) oraz projekty edukacyjne dotyczące niemarnowania jedzenia i zdrowego 
odżywiania. Zostań Ratownikiem Żywności i przekaż swój 1% podatku (nr KRS 
00000 29435). 

Muzeum dla Dzieci im. J. Korczaka 
Powstało w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie w styczniu 2013 
roku. To pierwsze w Polsce, etnograficzne muzeum, całkowicie dedykowane 
dzieciom.  Jest pierwszą inicjatywą muzealną tego typu w Polsce . Muzeum dla 
Dzieci posiada własną kolekcję dydaktyczną „do dotykania”, tworzy własne 
nowoczesne programy skierowane do grup edukacyjnych, zwłaszcza dla dzieci 
w wieku 3–12 lat. Organizuje weekendowe cykle warsztatów rodzinnych, promuje 
czytelnictwo we współpracy z wiodącymi wydawcami dla dzieci, włącza się w akcje 
społeczne skierowane do dzieci, edukuje w zakresie bezpieczeństwa, zdrowego 
życia, organizuje przedstawienia i koncerty.  Z powodzeniem organizuje tez 
etnograficzne półkolonie w wakacje i ferie o kulturalno-edukacyjnym profilu. 
Wszystkie wydarzenia i programy maja swe źródło w misji Muzeum, które stawia 
sobie za zadanie prezentowanie bogactwa kultur świata i kultury rodzimej w oparciu 
o bogatą osiemdziesięciotysięczną kolekcję artefaktów z całego świata oraz 
kształtowanie postaw otwartości, szacunku i równości.
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Nestlé
Jest największym na świecie producentem żywności. Firma rozpoczęła swoją 
działalność ponad 150 lat temu, kiedy Henri Nestlé stworzył odżywkę dla niemowląt. 
Nestlé w Polsce działa już 24 lata. Firmę współtworzy dzisiaj 5000 pracowników. 
Większość produktów pochodzi z 7 fabryk zlokalizowanych na terenie całej Polski. 
W ciągu ostatnich 3 lat Nestlé zainwestowało w Polsce 1 mld zł, w tym aż 290 
milionów zł przeznaczyło na inwestycje w ochronę środowiska. Celem Nestlé jest 
poprawa jakości życia i dążenie do lepszej przyszłości. Nestlé chce inspirować ludzi 
do prowadzenia zdrowszego stylu życia. W ten sposób angażuje się w życie 
społeczne, co zapewnia długoterminowy sukces firmy. 
Zobowiązania Nestlé w Polsce wspierają osiągnięcie celów zrównoważonego 
rozwoju ONZ: 
 
1) Pomoc 1,5 milionowi dzieci w Polsce(z partneram Nestlé) w prowadzeniu 
zdrowszego życia na całym świecie.
2) Realizacja programu Nestlé needs YOUth: zaoferowanie 1300 szans zatrudnienia 
młodym ludziom.
3) Dążenie do zerowego negatywnego wpływu w swojej działalności na środowisko.

Eurocash Gastronomia
Jest częścią grupy Eurocash, jednej z największych w Polsce grup zajmujących się 
dystrybucją produktów żywnościowych, chemii gospodarczej, alkoholu i wyrobów 
tytoniowych. Eurocash Gastronomia jest wiodącym dystrybutorem produktów dla 
gastronomii. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze sieci restauracyjnych, 
stołówek pracowniczych, hoteli i stacji benzynowych. Świadczy kompleksowe usługi 
najwyższej jakości, poświadczone certyfikatami ISO 22 000, IFS oraz BRC. W swojej 
dzielności nie kieruję się wyłącznie maksymalizacją zysku, ale również realizuje 
liczne działania prospołeczne.



OFICJALNY PARTNER

ORGANIZATOR

GOSPODARZE

PATRONI MEDIALNI

PARTNER



www.bzsos.pl

KRS 00000 29435


