PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI
Szkół Podstawowych
Rok szkolny 2018-2019

Projekt edukacyjny o zrównoważonym spożyciu żywności
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Drogi Nauczycielu,
witaj w projekcie Nie marnujmy chwil!
EXPO 2015 i normy europejskie w zakresie problemu marnowania żywności,
podkreślają wagę łączenia edukacji żywieniowej w szkołach z przemyśleniami
na temat wartości osobistych, społecznych i środowiskowych, mając również
na celu uświadomienie rodzinom wagi racjonalnego wykorzystania żywności.

Zgodnie ze swoją misją, Whirlpool Corporation angażuje się w walkę z marnowaniem
żywności wykorzystując w tym celu innowacyjne technologie, które wspierają przechowywanie, przygotowanie i spożywanie posiłków w sposób wydajny i odpowiedzialny.
Firma, nieustannie wspierając Onlus i instytucje aktywnie uczestniczące w zbiorowych
akcjach zapobiegających marnowaniu nadmiaru pożywienia, ma na celu uświadomienie
konsumentom wartości i wagi oszczędzania żywności.
Dzisiaj, wraz z inicjatywą Nie marnujmy chwil, zamierza rozpocząć rozległą kampanię
uwrażliwiającą, promując wśród nauczycieli, dzieci i ich rodzin, wartość pożywienia, zwalczanie marnotrawstwa, podkreślając jego wagę dla społeczeństwa i całej planety.

W tym celu, ścieżka dydaktyczna proponuje jako czynnik łączący różne dziedziny
- kuchnię - miejsce, gdzie również najmłodsi mają bezpośrednią okazję cieszyć
się żywnością. Jest to perspektywa, która w przystępny i wesoły sposób pozwala
stymulować dzieci do nadawania wartości pożywieniu, nie powierzchownie - jako
nową potrzebę do zaspokojenia, ale jako źródło chwil, które są ważne dla nich,
dla społeczności i dla całej planety.
Ścieżka dydaktyczna podejmuje temat oszczędzania żywności na różnych
etapach, w których każda rodzina może czynnie uczestniczyć: zakup żywności,
jej poprawne przechowywanie i przygotowanie. Otwiera tym samym możliwości
pogłębiania różnych dziedzin, zaczynając od historii pożywienia, poprzez bezpieczeństwo i higienę żywieniową, kończąc na międzykulturowości i solidarności.
Na zakończenie projektu, mającego podwójną wartość, przewidziane są nagrody.
Z jednej strony, konkurs edukacyjny pomaga przedstawić kreatywne prace
wszystkich dzieci z klasy, zaś z drugiej, angażuje je w akcję charytatywną.
Za każdą klasę, która nadeśle własne prace, Whirlpool Corporation złoży darowiznę na organizację Banco Alimentare.
Życzymy Państwu miłej pracy!
Z wyrazami szacunku,
Centrum Koordynacji Nie marnujmy chwil

Od 1989 Fondazione Banco Alimentare
Onlus (Fundacjanon Bank Żywności
Onlus) przejmuje nadwyżki pochodzące z produkcji łańcucha rolnospożywczego i dostarcza je 8000
struktur charytatywnych, które oferują pomoc żywieniową 1,5 mln ubogim
w całych Włoszech. Główne źródła to
przemysł spożywczy, supermarkety,
stołówki i Unia Europejska. W 2019 r.
wkład firmy Whirlpool zostanie wykorzystany do transportu żywności na
korzyść całej sieci Banku Żywności
i częściowo dla Siticibo – projektu
Banku Żywności stworzonego w celu
odzyskania nadwyżek ze stołówek
zakładowych, szkolnych i bankietów,
aby rozdać je rodzinom w trudnej
sytuacji. Whirlpool bierze udział w tej
akcji od 2017, po ponad roku działalności stołówka firmy Whirlpool EMEA
w Pero (Mediolan) podarowała 3398
gotowych posiłków.
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POŁÓŻMY NA TALERZU

Przekazywać ucząc

WIELE ASPEKTÓW MARNOWANIA ŻYWNOŚCI
Przyzwyczajanie do niemarnowania żywności
ONZ opracowało 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju do osiągnięcia za pomocą obopólnego wkładu, Państw
i mieszkańców. Drugi cel to pokonanie głodu, a zatem zaangażowanie w żywienie 821 mln ludzi, którzy, według
danych FAO 2018, są jeszcze niedożywieni (http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/en/) i kolejnych 2
mld osób, które przewiduje się, że zamieszkają naszą planetę w 2050. Jak możemy pomóc osobiście jako obywatele? Zmieniając nasz sposób odżywiania! Każdego roku, 1/3 wyprodukowanej żywności zostaje stracona
lub zmarnowana, a w dużej mierze odpowiedzialne za to są rodziny (70% całkowitego marnotrawienia żywności).
Również według FAO, pierwszym krokiem w zaangażowanie ze strony osób prywatnych musi być „niemarnowanie jedzenia”, które codziennie spożywamy, a następnie zaangażowanie w „zmniejszenie wpływu na środowisko” –
również naszych sprzętów gospodartswa domowego – aby unikać zmian klimatycznych, które szkodzą rolnictwu
i hodowli zwierząt.

Szkoła to idealne miejsce do zdobywania nowych doświadczeń,
przeżytych w sposób pozytywny nie tylko jako przyjemność, ale także jako działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju środowiskowego i społecznego. Działanie, które w praktyce, musi rozpoczynać
się od uważnego wyboru i przechowywania pożywienia, by zagwarantować bezpieczeństwo i higienę żywności, a także od nawyku jego
odpowiedzialnego spożycia. Właśnie na tych etapach opiera się ścieżka dydaktyczna Nie marnujmy chwil.

Wprowadzanie dzieci w zagadnienie pojmowane jako ważne chwile
życia rodzinnego i społecznego, i przez to nie do stracenia, pozwala
szkołom osiągnąć cele edukacyjne i behawioralne na płaszczyźnie:

Dane potwierdzają fakt,
iż rodzina odgrywa jedną z głównych ról
w walce z marnowaniem żywności.
Z tego też powodu trzeba dbać o dojrzałe
i odpowiedzialne zachowania w stosunku
do pożywienia, zaczynając od szkoły
i dzieci - przyszłych mieszkańców
i wzorów dobrych postaw
we własnych domach.

Oddajmy wartość pożywieniu!
Projekt Nie marnujmy chwil angażuje dzieci, zarówno
w szkole jak i w domu, pozwalając im w zdobyciu doświadczenia i zrozumieniu wartości pożywienia w sposób rozrywkowy i proaktywny (również w rodzinie).
Poprzez ścieżkę i wskazówki pozwalające na przeżywnie “chwil, które są ważne” związanych z pożywieniem,
dzieci odkrywają jego wagę:
• Dla każdego z nas: we wzroście i przyjemności
osobistej i towarzyskiej;
• Dla społeczności: w dzieleniu się z tymi, którzy
mają mniej szczęścia;
• Dla planety: w działaniach na rzecz zrównoważonego spożycia.

OSOBISTEJ Pożywienie i nauka o oszczędzaniu żywności poprzez
aspekt behawioralny i techniczny; dobre zwyczaje podczas kupowania, przygotowania i przechowywania pożywienia.
KOGNITYWNEJ Wiedza historyczna o żywności, procesach chemiczno - fizycznych związanych z jej przechowywaniem i gotowaniem,
świadomości innowacji technologicznych, które mogą zmniejszyć marnowanie żywności.
SPOŁECZNEJ Pożywienie jako obszar porównawczy pomiędzy kulturami; nie do zmarnowania, ale do poprawnego przechowywania
w celu uniknięcia kosztów dla społeczeństwa, ekonomii i środowiska.
WZAJEMNOŚCI Pożywienie, które nie zostało wykorzystane, może
zostać podarowane osobom potrzebującym dzięki nie tylko platformom foodsharingu, ale również współpracy z instytucjami,
stowarzyszeniami, fundacjami.

Obecnie, po EXPO 2015, która podkreśliła wagę tematyki żywnościowej, wiele transmisji telewizyjnych,
kanałów WEB, mediów społecznościowych, czasopism i nagłówków
gazet zainteresowało się tematem
kuchni. Mogą one odgrywać znaczącą rolę w zwiększeniu świadomości konsumentów, a zatem
w procesie zmniejszenia marnotrawienia żywności.

Nadmiar i marnowanie
żywności: polskie prawo
Niestety, w polskim prawodawstwie
nie istnieje jeszcze obowiązująca
ustawa przeciwdziałającą marnowaniu żywności. Senatorowie pracują
nad jej projektem od lipca 2016 roku.
Ustawa ta będzie miała na celu zapewnienie możliwości przekazywania pożywienia na cele społeczne
po dacie minimalnej trwałości, tak
jak dzieje się to we Włoszech, Francji i Czechach.
Fakt, iż do śmieci trafia 9 mln ton
jedzenia, a w przeliczeniu na jednego Polaka 200 kg rocznie, świadczy o skali tego problemu. Zgodnie
z nowymi przepisami sklepy, których
powierzchnia przekracza 250 m2,
a sprzedaż artykułów spożywczych
stanowi przynajmniej 50 proc.
przychodu, będą musiały przekazywać żywność, której termin przydatności do spożycia niebawem się
skończy, fundacjom i stowarzyszeniom. Poza tym, handlowcy będą
musieli przygotowywać raporty
o ilości przekazanego jedzenia,
co pozwoli oszacować skalę marnowania żywności w Polsce. Więcej informacji o projekcie ustawy
na stronie: goo.gl/QuU8Es.
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Nasza kuch
n
bez marnow ia
ania zywnos
ci!

PRZEŻYWANIE CHWIL, KTÓRE SIĘ LICZĄ

NARZĘDZIA

Integracja różnych narzędzi dydaktycznych, wskazanych przez projekt, pozwala
na stworzenie stymulującego środowiska naukowego, które angażując różne dziedziny
naukowe, zachęca do odkrywania przyjemnych chwil związanych z pożywieniem.

Gra dla klasy
Nasza kuchnia bez marnowania żywności!
Wyzwanie dla dzieci podzielonych na grupy, z ilustrowaną planszą i kartami - zadaniami dotyczącymi przeciwdziałaniu marnowania żywności, które
pomagają dzieciom w rozwijaniu odpowiedzialnego
korzystania z pożywienia poprzez konkretne i oparte
na współpracy ćwiczenia.
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Przewodnik dla nauczycieli
Przewodnik dla nauczycieli rozwija ścieżkę dydaktyczną w trzech
obszarach (kupno, przechowywanie, spożywanie), które pozwalają propagować liczne aspekty kultury żywieniowej i walki z marnotrawieniem żywności w różnych dziedzinach dyscyplinarnych
i transdyscyplinarnych (naukowej, historycznej, geograficznej, lingwistycznej, technicznej, artystycznej, międzykulturowej, środowiskowej).

28 magazynów interaktywnych dla dzieci
Zeszyty do zabrania do domu (po jednym dla każdego
ucznia) z grami, poradami i ćwiczeniami odnoszącymi się do żywności i przeciwdziałania jej marnowaniu,
angażując w ten proces bezpośrednio również rodziców i dziadków.

Ulotka konkursu Talent Kitchen

Jak?
Gra rozgrywa się w co najmniej dwóch grupach.
Każda grupa musi wykonać w domu albo w klasie konkretne „zadania” (przewidziane
na 12-tu kartach) związane z zakupem, przechowywaniem i spożywaniem jedzenia. Każda
karta odpowiada jednemu szczegółowi z plakatu. Na odwrotnej stronie karty wskazane
jest „zadanie” - czynności do wykonania, które muszą być poparte zdjęciami, rysunkami
i za pomocą innych wskazanych sposobów. Zadania nadają się również dla najmłodszych.
W zależności od stopnia i przygotowania klasy, można poprosić o wsparcie „zadania”
podpowiedzią i/albo wyjaśnieniem powodów akcji przeciwdziałającej marnowaniu
żywności. Każda grupa losuje jedną kartę, wykonuje zadanie i oddaje analogiczne „trofeum”
(do przymocowania do plakatu w odpowiednim miejscu). Ewentualnie, zbiera „trofea”
w zeszycie - lub notatniku, specjalnie przygotowanym pudełku.
O sposobie zbierania decyduje się w porozumieniu z klasą.
Wygrywa ten, kto:
• Pierwszy skompletuje wszystkie zadania;
• W odpowiednim czasie wykona więcej zadań;
• Według oceny nauczyciela - arbitra, wykonał najlepiej wszystkie zadania.
W każdym przypadku, wygrywają wszyscy: plakat i prace mogą wziąć udział w konkursie
edukacyjnym, aby zagrać o nagrody i wspomóc zbiorową akcję Banco Alimentare.

Z instrukcjami i wskazówkami dotyczącymi uczestnictwa
w konkursie edukacyjnym. W ten sposób, każda klasa
bierze udział w darowiźnie, którą w jej imieniu, Whirlpool
Corporation przekaże stowarzyszeniu Banco Alimentare.

Bohaterowie
Sympatyczny zespół ekspertów pomaga dzieciom, podczas ścieżki dydaktycznej, zaangażować rodzinę w misję „nie marnujmy pożywienia”.

Wymagany dowód to, w niektórych przypadkach, proste zdjęcie z telefonu
komórkowego wysłane na adres e-mail klasy: sposób na zachęcenie dzieci
do stosowania narzędzi cyfrowych.
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PORADY CZYTELNICZE

ZACZNIJMY ROZGRYWKI

ABY NAUCZYĆ SIĘ OSZCZĘDZANIA POŻYWIENIA

Zadania zaprezentowane na następnych stronach wskazują ścieżkę podzieloną
na 3 etapy, w których kuchnia i jej sprzęty są idealnym miejscem do pomocy dzieciom w odkryciu dobrych nawyków zapobiegających marnowaniu żywności.

Yoyo Books, Praca Zbiorowa,
Mały kuchcik.
Emilia Dziubak, Eliza Saroma-Stępniewska, Iwona Wierzba,
Draka ekonieboraka.
Dagmar von Cramm, Rotraut Susanne Berner,
Wielkie gotowanie na ulicy Czereśniowej.
Peter Allen, Charline Zeitoun,
Co To Jest? Ekologia, energia odnawialna, ocieplenie klimatu, recykling.
Jenny Bonnin, Kim McKay,
Ekologiczne Dzieciaki. 100 rzeczy, które możesz zrobić, by ocalić planetę.
Frith Alex,
Sprawdźcie sami. Recykling i odpadki. Książka z okienkami.
Macias Kinga,
Akademia ekologii. Segreguję odpady.

ZAKUP
Aby zdobyć doświadczenie
w odpowiedzialnych zakupach
żywności, którą spożywamy.

A TAKŻE ON-LINE!
www.un.org.pl
Strona internetowa opisująca 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

PRZECHOWYWANIE

www.fao.org
Strona Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa
www.whirlpoolcorp.com
www.facebook.com/whirlpoolEMEA
www.linkedin.com/company/whirlpool-emea
Porady dotyczące oszczędzania żywności i informacje ze świata Whirlpool Corporation.
FOKUS/ KWESTIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Według informacji zamieszczonych na stronie Food and Agriculture Organization of the United Nations, poświęconej walce z marnotrawieniem żywności, marnowanie pożywienia obciąża klimat, zasoby wodne, glebę i bioróżnorodność (goo.gl/ksiF4s).
Na stronie tej organizacji, możemy znaleźć wszystkie narzędzia pomocne do rozwinięcia tematu (biorąc pod uwagę umiejętności dzieci z klasy),
w tym animacje wideo, które pokazują ślad ekologiczny, czyli wpływ jaki
ma na planetę konsumpcja żywności. Aby go wskazać, używamy „kalkulatora”
np. goo.gl/WwY6JN albo innego, obecnego w Internecie narzędzia.

Aby poznać sposoby i sprzęty, które pomagają
w przechowywaniu produktów, gwarantując
bezpieczeństwo i higienę żywienia.

SPOŻYCIE
Aby poznać sposoby gotowania
i dzielić pożywienie podczas wspólnego
i solidarnego spożywania posiłku.

11

10 - PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI
Koniec z marnowaniem żywności. Firmy produkcyjne albo dystrybucyjne mogą uniknąć marnotrawienia pożywienia poprzez
darmowe przekazywanie instytucjom jadalnych produktów, niemożliwych do sprzedania z powodu bliskiego upływu terminu
ważności, jak również z powodu uszkodzonego opakowania.
> Razem ze starszymi dziećmi przeprowadźmy śledztwo
na temat doświadczeń zapobiegających marnowaniu żywności w przemyśle dystrybucyjnym, jak Wefood w Danii, Daily
Table w USA, Last Minute Market we Włoszech albo, we współpracy z konsumentami, Bank Żywności.

Chwile, które są ważne
Popatrz na etykietkę
Etykietka ze składnikami
to ‘dowód osobisty’ produktu.
Przynieśmy do klasy puste opakowania
po różnych produktach żywnościowych
i nauczmy się je czytać.
Jakie znajdziemy informacje? Dlaczego są ważne?
Wytnijmy etykietki i ułóżmy je według
terminów przydatności do spożycia. Który
produkt przeterminuje się jako pierwszy?
Stwórzmy kalendarz spożycia żywności
dla naszej „klasowej spiżarni”.

Któryś z członków rodziny uczestniczy jako ofiarodawca
albo wolontariusz w zbiórce pożywienia dla Banków
Żywności? Zbierzmy informacje albo dowiedzmy się więcej
na stronie - bankizywnosci.pl - lub przeprowadźmy wywiad
z wolontariuszem.

ZAKUP
Superbohaterowie wózków. Zbieramy rady, aby
dokonać przemyślanych zakupów - zapytajmy,
przede wszystkim, rodziców za pomocą prostego wywiadu. Czy podczas wybierania produktów
kontrolują terminy przydatności do spożycia? Jak
planują zakupy, aby kupić to, co jest potrzebne bez
ryzyka wyrzucenia produktów? Czy zawsze postępują zgodnie ze wskazówkami odpowiedniego
przechowywania zakupionej żywności?
> Porozmawiajmy w klasie o wynikach wywiadu.

Nasza „wojna z marnotrawieniem żywności” zaczyna
się między półkami w sklepie lub w supermarkecie:
to w tym momencie, poświęcając trochę uwagi
i odpowiedzialnie wybierając produkty, możemy
dokonać różnicy. Zobaczmy wspólnie.

Zasady?
Zanim kupuje się nowe produkty, trzeba
sprawdzić co jest w lodówce i spiżarni.
Jeśli konieczne jest zrobienie zakupów, lepiej
przygotować listę. Wskazówka: wybierz
odpowiednią ilość, aby kupić tylko to, co jest
potrzebne.
Przymocujmy do drzwi w domu, rady
przeciwdziałające marnowaniu żywności!

Przyjrzyjmy się historii. Skąd pochodzą produkty,
których używamy, aby przygotować nasze posiłki? Historia to droga, którą przebywają od pola – albo hodowli –
do stołu, angażując różnych „uczestników”.
> Zatrzymajmy się na etapach, które są najbliższe dzieciom,
stymulując je prostymi pytaniami: natura i prace rolne, dystrybucja w supermarketach i sklepach, przyniesienie produktów do kuchni.
Następnie można ponownie prześledziĆ historie niektórych
produktów za pomocą sztafety żywieniowej.

Chwile, które są ważne

Podzielmy się na grupy. Każda grupa wybiera i obrazuje produkty za pomocą rysunków, wycinków z gazet albo w 3D
z masy solnej.
Za pomocą pudełek przedstawimy 3 etapy historii produktów, o których rozmawialiśmy wcześniej w klasie. Staną się
one etapami do ustawienia wzdłuż ścieżki.
Pierwszy etap - natura i prace rolne - będzie obejmował pożywienie zebrane przez dzieci, a następnie zabrane do drugiego etapu: supermarketu albo sklepu. Ostatnim etapem
będzie kuchnia. Zaczynajmy zawody!

Zorganizowanie dydaktycznej wycieczki jest okazją do upamiętnienia i podkreślenia wagi informacji dotyczących historii
pożywienia. Aby doświadczyć życia w gospodarstwach rolnych, poszukajmy najbliższego gospodarstwa dydaktycznego
na https://goo.gl/YfavAX.
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Optymalne temperatury
przechowywania
Jajka, nabiał, wędliny
4-5°C
Mięso i ryby

0-2°C

Owoce i warzywa

7-10°C

PRZECHOWYWANIE
Otwarte drzwiczki. Wyobraźmy sobie, że otwieramy drzwiczki lodówki i jak za pomocą czarodziejskiej różdżki… co się dzieje? Produktyspożywcze
zaczynają mówić? Zostajemy przeniesieni w równoległy świat przechowywanej żywności?
> Opowiedzmy o tym za pomocą krótkiej historyjki, może
zainspirowanej książką Mądra Mysz. Pralki, suszarki,
lodówki autorstwa Christiana Telmanna i Ursuli Weller.

Wszystkie produkty mają odpowiednią temperaturę
przechowywania. W lodówce, każda półka odpowiada
innej temperaturze. Zazwyczaj (ale trzeba to sprawdzić
w instrukcji obsługi lodówki zapewnionej przez producenta!), w jej dolnej części, nad szufladami na warzywa, temperatura jest najniższa. Najlepiej umieścić tam
najdelikatniejsze produkty spożywcze takie jak mięso
i ryby. Część górna ma temperaturę nieznacznie wyższą
odpowiednią dla nabiału, jajek i wędlin.
> W związku z tym przeprowadźmy domowe śledztwo.
Co zawiera lodówka dzieci? Narysujmy to i spróbujmy porównać z odpowiednim podziałem na strefę temperatur .
Laboratorium zimna. Eksperyment, który pomoże zrozumieć, dlaczego dolna komora jest bardziej zimna.
Włóżmy balonik na ujście pustej, plastikowej butelki,
a następnie przygotujmy dwie miseczki, jedną z ciepłą
wodą (uwaga, żeby się nie oparzyć!), a drugą z zimną.
Co stanie się z balonikiem jeśli włożymy butelkę do ciepłej wody? A jeśli później włożymy ją do zimnej wody?
Wyjaśnienie jest proste: gorące powietrze jest lżejsze,
unosi się i powiększa balonik, natomiast zimne jest
cięższe, a zatem powietrze uchodzi z balonika. Wynika
z tego, że w lodówce zachodzi to samo zjawisko, zimne powietrze opada!

4-5 °C
0-2 °C
7-10 °C
Zawsze bardziej technologiczny. Cel: lepsza konserwacja, mniejsze marnotrawienie żywności. Jak w przypadku
innowacyjnych rozwiązań Whirlpool Corporation: technologii 6th Sense Temperature Control, która przyśpiesza ochładzanie nowo kupionych produktów spożywczych; połączenia na odległość za pomocą odpowiedniej aplikacji, która
umożliwia zmianę temperatury; czójników nieustannie kontrolujących temperaturę i wilgotność; systemów NoFrost,
aby uniknąć utworzenia się szronu…
> Teraz Wasza kolej: jak wyobrażacie sobie lodówkę
przyszłości?

Chwile, które są ważne

Wraz z upływem czasu wszystkie produkty spożywcze
niszczeją lub tracą świeżość. Możemy opóźnić
albo zminimalizować to niszczenie: na przykład dzięki
lodówce, naszemu pierwszemu sprzymierzeńcowi
w domowej konserwacji pożywienia.
Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do otwierania
drzwiczek i brania tego, co potrzebujemy, ale czy
jesteśmy pewni, że wiemy o niej wszystko?

Zasady?
Schowaj najnowsze zakupy w głąb lodówki, kładąc
do przodu produkty spożywcze kupione wcześniej.
Rozdziel surowe produkty spożywcze od tych
ugotowanych, aby uniknąć ich skażenia.
Nie myj owoców i warzyw zanim włożysz
je do lodówki, aby nie zwiększać wilgotności.
Przedstawmy dziesięć zasad z poradami
o niemarnowaniu żywności, a następnie
przymocujmy je do lodówki!

Strona internetowa www.mapa.oddamodpady.pl pomoże
użytkownikom w znalezieniu adresów tzw. jadłodzielni, które
ułatwiają wymianę żywności o krótkim terminie spożycia
albo tej, która zostanie niezjedzona. Dzieci również mogą
zorganizować, w szkole albo we własnym bloku, dzień
dzielenia się produktami o wysokim ryzyku wyrzucenia.
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Laboratorium na zewnątrz i wewnątrz lodówki.
Sprawdźmy na własne oczy, co stanie się, gdy zastosujemy różne sposoby przechowywania dla tego samego artykułu spożywczego. Oczywiście, najważniejsze
to oszczędzanie pożywienia. Z tego powodu użyjemy
skórki z owoców, np. z pomarańczy albo jabłka, które
zjedliśmy na podwieczorek.
> Eksperyment ma miejsce w domu. Połóżmy resztki
posiłku na talerzykach: na niektóre połóżmy wilgotny papierowy ręcznik, przykryjmy je folią i odstawmy wszystko w ciemne miejsce; pozostałe, bez wilgotnego papierowego ręcznika, podzielimy na dwie części, z której
jedną odstawimy do lodówki, a drugą zostawimy
w temperaturze pokojowej. Po tygodniu zanieśmy
talerzyki do szkoły: co możemy zauważyć? Jeśli mamy
do dyspozycji mikroskop, pobierzmy próbki do analizy,
narysujmy, co zobaczyliśmy.
Co się stało? W niskich temperaturach żywność lepiej
się przechowuje, ponieważ chłód spowalnia namnażanie bakterii - mikroorganizmów, które żyją pierwotnie
w produktach spożywczych zmieniając ich naturę.
Natomiast tam, gdzie z powodu temperatury, wilgotności i światła, zostały zapewnione lepsze warunki, bakterie, rozmnożyły się tworząc zjawisko pleśni.

Chwile, które są ważne

Mikroorganizmy mogą być szkodliwe i przyczyniać się do zatrucia, jak również dobre, np. bakterie fermentacji w jogurtach i drożdżach na chleb. Przygotowanie pizzy wraz z mamą i tatą może być doskonałą okazją do odkrycia jak
reagują. Wystarczy przygotować dwa takie same kawałki ciasta na pizzę, jeden włożyć do lodówki, a drugi pozostawić
na zewnątrz. Po kilku godzinach, kawałek pozostawiony w temperaturze pokojowej urośnie bardziej, ponieważ zimno spowolniło proces wzrostu tego pierwszego. Spróbujmy teraz z ciepłem. Spójrzmy na pizzę, która piecze się w
piekarniku: do momentu, w którym temperatura jest mniejsza niż 50° ciasto kontynuuje garowanie. W wyższej
temperaturze, drożdże obumierają, hamując cały proces.
Oczywiście, na koniec eksperymentu, życzymy wam smacznego! Spróbujemy nakręcić krótkie filmy,
aby udowodnić, że na talerzu nic nie zostało?

Wrogowie świeżości. Odkryjmy, jakie są główne czynniki, które oddziałują na świeżość produktów spożywczych powodując proces nazywany „rozkładem
jakościowym”.
> Stwórzmy fantastyczną mapę: w centrum, na wieży zamku, narysujmy wybrane produkty spożywcze;
wszystko obok to “wrogowie”. Którzy to wrogowie?
Zwróciliśmy już uwagę na temperaturę (niezbędną,
przede wszystkim, do utrzymania świeżości produktów!) i szkodliwe mikroorganizmy. Pomyślmy o innych:
jeśli zostawimy owoce na pewien czas w wodzie, co się
stanie? Wilgoć też przyczynia się do rozkładu żywności.
A jeśli w spiżarni znajdują się małe owady?

PRZYCZYNY ROZKŁADU JAKOŚCIOWEGO PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH

Biologiczne

Chemiczne

Fizyczne

Mikroorganizmy
Enzymy
Owady i szkodniki

Tlen - Wilgoć
Zanieczyszczające
substancje
chemiczne

Temperatura
Światło

Co dzieje się później? Jeśli produkt traci swoje podstawowe właściwości: świeżość, kolor, konsystencję
i smak, pogarszają się także jego wartości odżywcze,
właśnie te, które odkryliśmy czytając etykietkę produktów żywnościowych. W takim wypadku, bezpieczeństwo żywieniowe jest zagrożone - ryzykuje się infekcje
i zatrucia.
Wynik?
Musimy wyrzucić dane produkty, a zatem jest to marnotrawstwo, którego można uniknąć!
> Zróbmy doświadczenie matematyczne w domu:
przez cały miesiąc, zanim wyrzucimy jakikolwiek produkt spożywczy, który się zepsuł, zważmy go i zapiszmy wyniki w zeszycie. Po upływie 30 dni, porównajmy
dane w klasie i dodajmy je: ile kg zepsutych produktów
musieliśmy wyrzucić?
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Szczypta historii. Myślenie o naszych domach bez
lodówek wydaje się niemożliwe. Niemniej jednak,
znaczne rozpowszechnienie chłodzących urządzeń
gospodarstwa domowego nastąpiło na początku lat
50-tych XX w. A wcześniej? Przez wieki, jedynym sposobem na przechowanie świeżego pożywienia było
użycie śniegu i lodu. Było to związane z wieloma niedogodnościami: na przykład, w czasach Republiki
Weneckiej, duże statki przeznaczone do transportu
towarów, były bezpieczne jedynie, jeśli na pokładzie
znajdowały się koty, wykorzystywane do ochrony
rozmrożonego jedzenia przed myszami!
> Poszukajmy w Internecie informacji dotyczących
historii przechowywania pożywienia. A jak przechowywano żywność w naszych domach? Może jakiś dziadek
albo staruszek, mieszkający w tej samej dzielnicy, pamięta jak to się robiło: w soli, na parapecie przy oknie,
w piwnicach… Posłuchajmy ich opowieści.
Szczypta nauki. Wysuszanie, wędzenie, pasteryzacja,
pakowanie próżniowe… Ile znamy innych metod przechowywania? Jaka jest ich charakterystyka?
Poszukajmy informacji, a następnie przygotujmy prezentację w programie PowerPoint.

Sposoby
przechowywania
Niskie temperatury
Np.: chłodzenie, domowe mrożenie, mrożenie
przemysłowe.

Wysokie temperatury
Np.: pasteryzacja (świeżego mleka),
sterylizacja (np. w przypadku konserwy
pomidorowej).

Dehydratacja
Np.: zagęszczanie (jak w solankach
i syropach), suszenie.

Zmieniona atmosfera
Np.: pakowanie próżniowe.

Naturalne konserwanty
Np.: sól, cukier, olej i ocet.

Sztuczne konserwanty
Np.: antyoksydanty.

Fermentacja
Wędzenie

Higiena w kuchni. Dobre nawyki higieniczne są niezbędne, gdy ma się do czynienia z pożywieniem,
zarówno na etapie przechowywania, jak również jego
przygotowania i spożycia. Ponad 200 odkrytych chorób
jest przekazywanych poprzez żywność, a odpowiednia
czystość może zapobiec niebezpiecznym zakażeniom.
Zanim dotkniemy pożywienia. Aby dobrze umyć ręce
potrzebne jest od 40 do 60 sekund, jak sugeruje Światowa Organizacja Zdrowia: goo.gl/a7aCBU.
> A jak je myją dzieci? Niech każdy opisze albo pokaże
swój sposób. Po wysłuchaniu odpowiedzi, spróbujmy razem poprawnej metody. Najmłodsi mogą wymyślić rymowankę, która pomoże im zapamiętać wszystkie etapy.
W kuchni. Jeśli wśród dzieci jest ktoś, kto zna kucharza albo pracownika restauracji, może zaprosić
go do klasy i poprosić o wyjaśnienie zasad mycia, których trzeba przestrzegać w profesjonalnej kuchni.
W domu również bardzo ważne jest przestrzeganie
zasad higieny. Jakiś przykład? Utrzymanie podziału
pomiędzy surową i gotowaną żywnością, mycie powierzchni, na których kładziemy produkty spożywcze,
nie zapominanie o myciu narzędzi i sprzętów gospodarstwa domowego po ich użyciu, zakładanie czystych
ubrań do gotowania. I co dalej? Jak zabezpieczymy
higienę naczyń i garnków? Używamy zmywarki, która
dokładnie myje i pozwala zaoszczędzić wodę?
> Przeprowadźmy wywiad z rodziną i przyjaciółmi,
aby odkryć jakie zasady stosują.

Chwile, które są ważne

Nadwyżki żywności mogą zostać oddane w imię
solidarności społecznej pod warunkiem, że zostaną
zachowane normy higieny i bezpieczeństwa.
Przechowywanie w optymalnych warunkach jest, zawsze i pomimo wszystko, nieodzowną formą ochrony.
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Zobacz jak gotuję. Jakie znamy sposoby gotowania? Gotowanie w wodzie, na parze, w piekarniku,
w kuchence mikrofalowej, smażenie… Porozmawiajmy
z dziećmi na temat sposobów gotowania, które
obserwują w rodzinie i, o ich wpływie na różne produkty
spożywcze. Na przykład warzywa: gotowanie oznacza
zmiękczanie ich struktur wspierających (celulozy, ligniny) bez utraty soków zawartych w pojedynczych komórkach. W mięsie zapotrzebowanie na relatywnie długie gotowanie jest uwarunkowane zróżnicowaną ilością
protein - kolagenu, którego stężenie zależy od grubości
kawałków mięsa.

SPOŻYCIE

Dlaczego gotujemy?
Poprośmy dzieci, aby przyniosły do szkoły
surowy owoc albo warzywo i jego ugotowany
odpowiednik. Na przykład jabłko:
popatrzmy na nie, powąchajmy je i spróbujmy.
Zanotujmy nasze obserwacje: co się zmieniło?
Poszukajmy w słowniku znaczenia słowa „gotowanie”
i pomyślmy, dlaczego człowiek nauczył się używać
ognia i ciepła do przygotowywania
jedzenia - przekształcania jego zapachu,
zmiękczania (albo utwardzania)
zmieniając jego strukturę i odkażając je.
Zbierzmy wszystko na ilustrowanej
mapie koncepcyjnej!

Żywność dostarcza nam pokarmu niezbędnego do
wzrostu, ruchu, uczenia się. Pożywienie to aromat,
który wydobywa się z garnka, kiedy nadchodzi pora
jedzenia. To chwila spotkania w rodzinie i dzielenia
się z przyjaciółmi albo z kimś, kto miał mniej szczęścia. Żywność to przede wszystkim zasób, którego nie
można marnować.

W kuchni, podczas przygotowywania posiłków
i w czasie użycia przyborów oraz sprzętów
gospodarstwa domowego, potrzebna jest
odpowiedzialna postawa.

Surowe albo ugotowane, pamiętajmy, że produkty spożywcze nie mogą być
marnowane. Nawet w restauracji. W Stanach Zjednoczonych to powszechny
zwyczaj, żeby pakować resztki mięsa dla psa, tzw. „doggy bag”.
W dzisiejszych czasach zabieranie resztek posiłków do domu to jedna
z praktyk oszczędzania żywności. Możemy zaprojektować ulotkę z
kolorowym, termicznym pudełkiem, aby zachęcić restauracje i ich klientów
do zwracania uwagi na resztki i zabierania ich do domu.
Znajdźmy również nazwę, która opisałaby resztki, które zjemy my, a nie psy.

Chwile, które są ważne

Zachęcanie dzieci do gotowania z mamą i tatą (byĆ
może w niedzielę) to dobra okazja do spędzania czasu
wraz z rodziną i dzielenia się kreatywnym procesem.
W ten sposób, dzieci będą mogły pokazać za pomocą zdjęć i podzielić się: sposobami gotowania, wykorzystaniem kuchennych narzędzi, różnymi etapami transofmacji żywności z surowej w ugotowaną
oraz sposobem przygotowania posiłków. Zbierzmy
zdjęcia do klasowego albumu.

Gotujemy, nie marnujemy. Nowoczesne sprzęty gospodarstwa domowego, od piekarnika do małych robotów kuchennych, pomagają nam nie tylko w kreatywnym, ale także
w wydajnym i zrównoważonym gotowaniu, oszczędzając
zasoby. Weźmy pod uwagę np. piekarnik. Najnowocześniejsze sprzęty tego typu pomagają zaoszczędzić zarówno
czas jak i 20% zużycia energii. A co powiedzieć o możliwości jednoczesnego gotowania wielu dań w piekarniku?
Przetwarzamy, nie marnujemy. Opakowanie z plastiku,
puszka po napoju, karton po mleku… Ile opakowań!
> Przygotujmy plakat pełen rysunków, aby wyjaśnić, gdzie są wyrzucane różne opakowania do przetworzenia. Następnie, możemy zrobić z kartonu 4 różne kolorowe pojemniki: jeden na plastik,
na szkło, na papier i ostatni na odpady niesegregowane.

Wyobraźmy sobie naszą kuchnię przyjazną środowisku: jak
ją zorganizujemy? Czym będziemy się kierować wybierając sprzęt gospodarstwa domowego? Używając domowej
automatyki możemy nadzorować wszystko z odległości!
Jakie zachowania przyjazne środowisku są godne zapamiętania? Zakręcanie wody, niezostawianie otwartych drzwi
od lodówki, segregowanie odpadów…
> Stwórzmy plakat z naszymi dziesięcioma zasadami.
Oprócz etykietki produktów spożywczych, istnieje również etykietka energetyczna pozwalająca wybrać sprzęty
gospodarstwa domowego, które zużywają mniej
elektryczności, a zatem pozwalają zaoszczędzić i zmniejszyć zanieczyszczenie. Zaczyna się od, bardziej wydajnej,
klasy A (która może zostać podzielona na A +, A++ i A+++),
a kończy na najmniej wydajnej klasie G.
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Laboratorium resztek. Uratujmy resztki z obiadu
i kolacji: jest dużo kreatywnych sposobów, aby użyć
ich ponownie do nowych, smacznych posiłków.
> Stwórzmy książkę z nowymi pomysłami i przepisami na wykorzystanie resztek przyniesionych
przez dzieci. W domu, książka może posłużyć jako inspiracja do przygotowania nowych przepisów, prosząc
o pomoc rodzinę albo korzystając z Internetu
(goo.gl/cZ7JiS, goo.gl/YP57RB…).

Chwile, które są ważne

Resztki żywności, których nie zjemy, są również zasobem: możemy wykorzystać je do stworzenia kompostu, czyli bardzo żyznej ziemi do nawożenia roślin.
Jego przygotowanie to mały naukowy eksperyment.
Do doniczki z terakoty wypełnionej ziemią włóżmy,
najprostsze do rozłożenia, skórki od owoców.
Od czasu do czasu mieszajmy ziemię i utrzymujmy ją lekko wilgotną. Wówczas, mikroorganizmy
zaczną się mobilizować, aby rozłożyć materiał. Całość odstawmy, co jakiś czas mieszając,
aby wszystko nadal „pracowało”. Gdy kompost będzie gotowy, użyjmy go do naszych roślin (być może
siejąc nasionka owoców, które zjedliśmy!).

Food sharing to dosłownie dzielenie się. Pomysł jest
prosty. Po świętach zostało dużo żywności?
Przed wyjazdem na wakacje trzeba opróżnić lodówkę i wyłączyć zamrażarkę? Albo bardziej banalnie,
mamy spiżarnię pełną produktów o krótkich terminach ważności lub ugotowaliśmy za dużo jedzenia?
We wszystkich tych przypadkach, możemy coś zrobić, aby uniknąć marnotrawienia żywności - dzielić
ją z innymi osobami (począwszy od sąsiada po osoby
potrzebujące).
> Inicjatyw, które angażują wszystkich jest wiele,
odkryjmy je za pomocą Internetu: goo.gl/Ggr8fV,
goo.gl/sQSUZz.

Porozmawiajmy o pieczywie. Według raportu przygotowanego przez Federację Polskich Banków Żywności,
pieczywo jest jednym z najczęściej wyrzucanych produktów (51 proc.).
> To dość wysoki procent ankietowanych. Przeprowadźmy wywiad z piekarzem z naszej dzielnicy: ile chleba zostaje każdego dnia? Co z nim robi? Co można z nim
zrobić?

Chwile, które są ważne

W artykule do klasowej gazetki, opowiedzmy o dniu,
w którym dzieliliśmy się pożywieniem.
Dzieci, wraz z rodzicami, mogą przygotować i zaprosić
sąsiadów na wesoły podwieczorek. Macie jakieś inne
pomysły?

Jesteśmy w epoce social network!
Wyobraźmy sobie platformę
lub aplikację, która pomoże
w wymianie pożywienia
w szkole, dzielnicy
i we wspólnocie mieszkaniowej.
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Wszystkie potrawy świata. Dzielenie się posiłkiem
znaczy coś więcej... W niektórych przypadkach to poznanie historii, która przybywa z daleka, z własnego rodzinnego państwa; w innych, wspomnienia, które sięgają swoimi korzeniami przeszłości i tradycji naszego
terytorium. W każdym razie, zawsze warto zatrzymać
się i posłuchać.

Z Państwa do państwa. Na całym świecie żywność
jest synonimem gościnności: w Anglii proponuje się
koledze herbatę; w Indiach gość jest święty i otrzymuje w darze żywność na powitanie; w Chinach to sposób spotkania i wymiany; w Senegalu słowo „teranga”
oznacza przyjemność z przyjmowania we własnym
domu gościa, dla którego przeznaczone są najlepsze
potrawy; w wielu kulturach, jak na przykład etiopskiej,
wszyscy jedzą z tego samego talerza…
Zastanówmy się razem nad znaczeniem i wartościami,
które związane są z pożywieniem: to sposób nie tylko
na odżywianie, ale również wspólne spędzenie czasu,
opiekę i dobre samopoczucie osób.
> Jakie są tradycje kulinarne rodzin dzieci pochodzących z różnych regionów i państw? Porównajmy
ich historie i stwórzmy układankę z rysunków: każdy
element reprezentuje obyczaj, którym można się podzielić, aby wzbogacić nasz stół.

Żywność w czasach naszych dziadków. Zostawmy
trochę miejsca na opowieści i wspomnienia związane z żywnością w czasach naszych dziadków, innych
członków rodziny lub przyjaciół. Co spożywali? Czy kiedykolwiek zdarzało się, że coś zostawało? Jeśli tak, jak
to wykorzystywali? Jakie zwyczaje zostały zapomniane w stosunku do tamtych czasów?
> Zapraszamy dzieci do przeprowadzenia wywiadu
i do „zebrania” historii: w klasie będziemy mogli zainspirować się ich opowieściami, aby stworzyć galerię
rysunków zadedykowanych potrawom, zwyczajom
i tradycjom związanym z niemarnowaniem pożywienia
w przeszłości.

Chwile, które są ważne

Na zakończenie, zorganizujmy duże święto w szkole, otwarte dla wszystkich. Temat wydarzenia: wielokulturowość
przy stole! Poprośmy zatem rodziny, żeby przygotowały typową dla ich terytorium albo kraju potrawę i przygotujmy
„dowód osobisty” dla każdej z nich: nazwę, składniki, historię i legendy z nią związane. Po czym, zacznijmy organizować
przyjęcie: jedna z osób zajmie się zaproszeniami; inna, przygotuje grafikę do menu i wizytówkę z imionami; trzecia, poszuka
odpowiedniego miejsca, a następna zaplanuje zabawy (na przykład muzykę albo tematyczne lektury). Nie zapominajmy
jednak o tym, żeby pomyśleć o zdjęciach i filmie, które pomogą nam przygotować raport końcowy z wydarzenia.
Życzymy wszystkim miłej zabawy!

Przy stole. Razem ze starszymi dziećmi, poszukajmy „korzeni” żywności o „dalekim pochodzeniu”,
ale zarazem bliskich, ponieważ popularnie wystepujących na naszych stołach, takich jak kawa, kakao, egzotyczne owoce, awokado albo inne wskazane przez dzieci.
> Stwórzmy mapę świata, aby móc nakleić na nią różne produkty i zobrazować nasze poszukiwania, odkryć
typ klimatu i pracy potrzebnej do ich uprawy.

Jujuba. Jarząb. Agrest.
Te i dużo innych owoców, obecnie bardziej lub mniej
zapomnianych, możemy odnaleźć dzięki rozmowie
z dziadkami, poszukiwaniom w Internecie,
bądź w bibliotece.
Możemy również zwrócić uwagę na owoce znane
na całym świecie, ale mniej popularne w Polsce:
smoczy owoc, chlebowiec, gujawa i jakie jeszcze?
Stwórzmy „obrazkowy warzywniak”, zbiór narysowanych
owoców i ich cech charakterystycznych.
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Badania prowadzone przez
Whirlpool Corporation

Nasze produkty są gotowane, przechowywane, spożywane. Technologia z wykorzystaniem ciepła narodziła
się wraz z człowiekiem. Surowa żywność, gotowana
żywność, ludzkość przyśpiesza kroku.
Technologia chłodząca, tam gdzie zimno nie należy
do środowiska naturalnego, sięga swoimi korzeniami
XIX w. Nie przez przypadek pierwszy system chłodzenia „mechanicznego” narodził się prawie jednocześnie
z fotografią. Dwa wynalazki są do siebie podobne, ponieważ oba zmieniają naturalny bieg czasu i pozwalają każdej żywności, także tej w pamięci, pozostać
nietkniętą.
Również w ośrodkach badawczych firmy Whirlpool
Corporation w pewnym sensie fotografujemy. Fotografujemy potrzeby i pragnienia konsumentów pochodzących z różnych części świata i przetwarzamy te
obrazy w rozwiązania technologiczne do wykorzystania w sprzętach gospodarstwa domowego, gotowania i konserwacji żywności, szanując jej wartości
odżywcze i charakterystyki organoleptyczne.
Rytm nowoczesnego życia jest tak szybki, że zmienia
zwyczaje również w kuchni. Mamy mało czasu i musimy go wartościować. Nigdy wcześniej nie wiedzieliśmy tak jak dzisiaj, że zdrowie zależy w dużej mierze
od zwyczajów żywieniowych.
W naszym laboratorium pracują technolodzy żywieniowi i inżynierowie wyspecjalizowani w termodynamice, elektronice i mechanice z umiejętnościami
w dziedzinach żywieniowych, biologicznych i chemicznych, którzy nieustannie starają się polepszać
doświadczenia konsumentów.
Ponieważ technologia to również jedna z najpiękniejszych fotografii, która pomaga czytać i rozumieć
teraźniejszość.

Photo credit: Alessandro Imbriaco
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Drogi Nauczycielu,
Whirlpool Corporation jest szczęśliwy, że mógł podzielić się z Państwem i Państwa kolegami ważnym celem ekonomicznym, społecznym i środowiskowym - zmniejszeniem marnowania żywności.
Na zakończenie drogi, dzięki której uwrażliwiliście dzieci i ich rodziny na wartość pożywienia, Whirlpool
chciałby zebrać od wszystkich uczestników opinie na temat skuteczności akcji, a w szczególności
jej niektórych aspektów. Aspekty te, jeśli postrzegane w sposób pozytywny, bedą mogły zostać włączone do raportu o samoocenie, który będzie wygłaszany przez instytut na koniec roku szkolnego.
Zaproponowane w tym przewodniku metody i wskazówki, osobisty album do uzupełniania
w domu, zbiorowy konkurs edukacyjny z nagrodami…Wszystko to zostało zaplanowane, aby pozwolić na działanie w różnych dziedzinach dyscyplinarnych, zmotywować dzieci, pozostawić miejsce na różne umiejętności i kultury oraz zaangażować rodziny.
Prosimy więc o wysłanie e-maila do Centrum Koordynacji odpowiadając czy działania ze współpracą z Whirlpool Corporation, były okazją do:
1)
2)
3)
4)
5)

Wspólnego planowania przez zespół nauczycieli
Stworzenia warunków dydaktycznych wspomagających naukę
Angażowania różnic
Relacji z rodziną
Inne...

W e-mailu wystarczy wskazać numer pytania, a następnie odpowiedź: tak, nie, częściowo
i opis dodatkowego punktu.
1)
tak nie
częściowo
2)
tak nie
częściowo
3)
tak nie
częściowo
4)
tak nie
częściowo
5) ....................................................................................................................................................................
W odpowiedzi na Państwa e-mail, Centrum Koordynacji wyśle Państwu osobisty certyfikat
uczestnictwa.
Z wyrazami szacunku,
Centrum Koordynacji Nie marnujmy chwil
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Projekt Nie marnujmy chwil – nauka na temat zrównoważonego sposobu
odżywiania zaprasza klasy szkół podstawowych do rozpowszechniania
wartości w zakresie żywienia zaczynając od doceniania „chwil, które
są ważne”, koncentrujących się na systemie odżywiania i kuchni - miejscu
grupowych doświadczeń, kreatywności, wspólnego spędzania chwil, innowacji
i technologii.
Temat zapobiegania marnotrawstwu żywności, od zawsze wspierany przez
FAO, ponownie poruszany przez EXPO Mediolan 2015, i dzisiejszy projekt
ustawy będący debatą polityków na temat odbierania nadmiaru pożywienia
ze stołówek, firm, sklepów, jest poruszany za pomocą serii zintegrowanych
narzędzi, aby czynnie angażować najmłodszych w rozpowszechnianie
właściwych zachowań w rodzinie.

Centrum Koordynacji Nie marnujmy chwil
niemarnujmychwil@lafabbricaedu.eu

