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TEMAT LEKCJI: Co się dzieje, jak się nie je?  

 

AUTOR/KA: Kamila Wisz-Mocanu  

 

KOREKTA MERYTORYCZNA: Wioleta Hutniczak 

 

CELE: Uczeń/uczennica wie, umie, rozumie:  

 

 rozumie, że posiłki na świecie są różnorodne a produkty żywnościowe pochodzą z różnych krajów 

 rozumie, czym jest uczucie głodu i co powoduje kiedy występuje w organizmie człowieka 

 wie, że są na świecie miejsca, gdzie występuje głód 

 zna przyczyny występowania głodu na świecie  

 

 

HASŁA TEMATYCZNE: Głód, dostęp do żywności  

 

POZIOM EDUKACYJNY (WIEK UCZNIÓW I UCZENNIC/ KLASA):  klasy 1-3  Szkoły Podstawowej 

 

ODWOŁANIA DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ: 

 

W zakresie emocjonalnego obszaru rozwoju uczeń osiąga: 

6. umiejętność uświadamiania sobie uczuć przeżywanych przez inne osoby z jednoczesną próbą zrozumienia, dlaczego one występują, a także 

różnicowania form ich wyrażania w zależności od wieku; 

W zakresie poznawczego obszaru rozwoju uczeń osiąga: 

1.potrzebę i umiejętność samodzielnego, refleksyjnego, logicznego, krytycznego i twórczego myślenia; 

6. umiejętność stawiania pytań, dostrzegania problemów, zbierania informacji potrzebnych do ich rozwiązania, planowania i organizacji działania, 

a także rozwiązywania problemów; 

8. umiejętność obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, wykonywania eksperymentów i doświadczeń, a także 

umiejętność formułowania wniosków i spostrzeżeń; 
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9. umiejętność rozumienia zależności pomiędzy składnikami środowiska przyrodniczego; 

IV. Edukacja przyrodnicza 

11. ma świadomość istnienia zagrożeń ze środowiska naturalnego, np. nagła zmiana pogody, huragan, ulewne deszcze, burza, susza oraz ich 

następstwa: powódź, pożar, piorun; określa odpowiednie sposoby zachowania się człowieka w takich sytuacjach; 

 

 

 

 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT WARSZTATU MOŻNA ZNALEŹĆ: 

 

Prawo do żywności, pod.red. Magdy Bodzan, Dominiki Rypy, Pauliny Szczygieł, Julii Wrede: 

 

https://www.pah.org.pl/app/uploads/2017/06/2017_dlaszkol_prawo_do_zywnosci.pdf  

 

 Książka Co się dzieje, jak się nie je? Aleksandra Szkoda, Radek Żabiński : 

 http://bit.ly/co_sie_dzieje_jak_sie_nie_je  

 

CO TRZEBA PRZYGOTOWAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM LEKCJI? 

 

- Przewietrz salę. Jeśli to możliwe, zaproponuj OU żeby usiedli w kręgu. Wydrukuj w odpowiedniej ilości strony 30-3, 32-33, 34-35 z książki 

“Co się dzieje jak się nie je”. Wydrukuj w odpowiedniej ilości/lub wyświetl na rzutniku zdjęcia z zał. nr.1.  

 

CZAS: 45 minut 

 

Uwaga! Przed przeprowadzeniem tego warsztatu zapoznaj się animacją http://bit.ly/animacja_jak_mowic oraz z publikacją „Jak mówić o 

większości świata. Rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa” dostępną na stronie: www.pah.org.pl/dokumenty/#materialy-edukacyjne . 

Jeżeli jest taka możliwość, zawieś w sali polityczną mapę świata.   

 

https://www.pah.org.pl/app/uploads/2017/06/2017_dlaszkol_prawo_do_zywnosci.pdf
http://bit.ly/co_sie_dzieje_jak_sie_nie_je
http://bit.ly/animacja_jak_mowic
http://www.pah.org.pl/dokumenty/#materialy-edukacyjne
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Scenariusz może być modyfikowany przez osobą prowadzącą. Należy jednak pamiętać, aby postawione cele były zrealizowane a przekazy zgodne 

z wartościami edukacji globalnej i Kodeksem ds. obrazów i przesłań dot. krajów globalnego południa. – więcej informacji w publikacji powyżej.   

 

 

UŻYTE SKRÓTY: 

OP – osoba prowadząca  

OU – osoby uczestniczące  

 

Czas Cel metody Opis metody Potrzebne materiały  

(np. flipczart, link do filmu, 

załącznik nr…) 

Uwagi i warianty 

ćwiczenia 

Na co należy zwrócić 

uwagę?  

10 minut Wprowadzenie do 

zagadnienia żywności, 

różnorodności 

posiłków, tradycji 

kulinarnych różnych 

krajów  

Każda OU losuje kartę z obrazkiem przedstawiającym 

produkt lub potrawę z różnych zakątków świata. Lista 

produktów/potraw: 

- pomidor 

- kurczak 

- grillowane owady   

- ryby 

- ryż 

- kokosy 

- śliwki  

- czekolada 

- banany 

- czosnek 

- marchewka 

Karty z różnymi 

potrawami/produktami z całego 

świata - Załącznik nr 1 
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- oliwki  

- truskawki  

- cukier  

- pizza 

- kebab 

- falafel  

Po wylosowaniu, OU pokazuje swoją kartę reszcie 

grupy i prezentuje obrazek.  

OP zadaje pytania grupie, inicjujące dyskusje: 

- jak myślicie, skąd pochodzi ten produkt/ta 

potrawa? Z Polski?  z Europy? Czy z jakiegoś 

innego kraju lub kontynentu?   

- Skąd pochodzą warzywa i zboża? A skąd 

mięso, mleko i jajka?  

- Dlaczego niektóre warzywa i owoce rosną 

tylko w niektórych krajach?  

- Czy ten produkt jest dostępny cały rok czy tylko 

w jakiejś konkretnej porze roku? 

- Czy owoc/warzywo które można kupić przez 

cały rok smakuje tak samo? Czy ich smak się 

różni np latem i zimą?  

- Gdzie można kupić te rzeczy? W 

supermarkecie? Na targu? A może macie  je z 

własnego domowego ogródka?  

Jest to moment by nawiązać do informacji z książki że 

niektóre rzeczy choć mogą być uprawiane lokalnie, to 

są często sprowadzane z odległych zakątków świata.  

- W jaki sposób spożywa się niektóre z tych 
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posiłków? Czego używamy? Sztućców? 

Pałeczek? Rąk?  

15 min  zrozumienie problemu 

głodu i niedożywienia 

i ich wpływu na ludzki 

organizm 

OP prosi jedną OU o położenie się na dwóch dużych 

arkuszach papieru/filpchartu i odrysowuje kształt jej 

sylwetki. OU może położyć się na plecach lub na boku 

tak jak zostało to narysowane w książce. OU wraca na 

miejsce a OP wiesza plakat w widocznym miejscu. OP 

pyta OU:  

- gdzie w organizmie człowieka trafia jedzenie 

po zjedzeniu?  

Po otrzymaniu odpowiedzi żołądek, OP dorysowuje ten 

organ na rysunku i zadaje kolejne pytania: 

- Czy zdarzyło się wam być głodnym np. po 

długiej zabawie na podwórku lub po pływaniu? 

- Jak się wtedy czuliście?  

OP pyta OU czy wiedzą co się dzieje z człowiekiem 

który za mało je. OP zwraca uwagę OU na rysunek 

człowiek i nawiązuje do poszczególnych części ciała. 

Razem zaznaczają miejsca na ciele: 

- głowa: uczyć się nie chce, ma się pustkę w 

głowie 

- nos: można łatwo zarazić się chorobą 

- uśmiech: człowiek robi się smutny i nic go nie 

cieszy 

- płuca: ciężko się oddycha 

- ramiona, mięśnie: na nic nie ma się siły, mięśnie 

 flipcharty, markery   
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słabną i nie chce się podnieść ręki 

- narządy wewnętrzne: przestają prawidłowo 

funkcjonować  

- nogi: obniża się kondycja fizyczna, nie ma siły 

się biegać, uprawiać sportów 

- stopy: nie ma siły się chodzić  

- ręce: nie ma siły do pracy 

 

OP pyta OU jak się może skończyć taka sytuacja, stan? 

OP wyjaśnia że można nawet umrzeć. OP pyta w jakich 

rejonach świata ludzie nie mają co jeść? Dlaczego 

właśnie tam? Czy OU wiedza jakie mogą być tego 

powody?  

15 min  Zrozumienie przyczyn 

głodu i niedożywienia  

Przyczyny 

OP dzieli OU na 3 grupy i każda z nich dostaje różne 

obrazki (mogą być skopiowane z książki, tekst można 

wyciąć w zależności od wieku uczniów, same obrazki 

dla najmłodszych ).  

- Bieda, przyczyny ekonomiczne, brak pieniędzy 

i wykształcenia, drogie ceny żywności  str. 30-

31  

- Wojny niszczą plony, ludzie są zmuszeni 

uciekać str 32-33 z książki  

- Susze niszczą ziemię, katastrofy naturalne str 

34-35    

OP prosi każdą grupę o opowiedzenie o swoim 

obrazku. Co przedstawia? Jaki ma związek z głodem i 

Obrazki skopiowane z książki ze 

stron:  

- 30-31 

- 32-33 

- 34-35 
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żywnością?  W razie trudności OP naprowadza i 

pomaga OU. OP pyta OU czy słyszeli o jakichś wojnach 

na świecie i ludziach którzy są zmuszeni przed nią 

uciekać lub kataklizmach które nawiedzają różne 

regiony.  

 

5 min Podsumowanie  Jak mogę pomóc? OP pyta OU czy  na ziemi 

produkowane jest za mało żywności? Czy zdarza się że 

żywność jest marnowana? Czy zdarzyło się im wyrzucić 

coś czego nie zjedli bo np. się zepsuło? Czy mają jakiś 

pomysł jak mogliby pomóc w kwestii żywności? Jeśli OU 

mają problem z pomysłami, OP czyta różne pomysły: 

- pomagać rodzicom by nie kupowali za dużo 

jedzenia  

- nie marnować i nie wyrzucać jedzenia 

- przygotować tylko tyle ile można zjeść 

- Przekazywać środki/jedzenie najuboższym  

- zadbać o czyste środowisko  

- zadbać o dostęp do uprawy ziemi dla każdego 

człowieka 

- zadbać o wybór odpowiednich 

polityków/czek, którzy zadbają o prawa 

najuboższych 

- jeść mniej mięsa/albo w ogóle (pasza dla 

zwierząt zużywa ⅓ wszystkich uprawianych 

roślin) 
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 Zadanie domowe  Porozmawiaj z rodzicami jak można pomóc osobom 

niedożywionym, głodnym? Odpowiedź możesz 

przedstawić w formie rysunku.  

  

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI (m.in. testy, karty pracy i zdjęcia - wklejamy do tego pliku) 
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Pomóż nam tworzyć jeszcze lepsze materiały i wypełnij ankietę: http://bit.ly/ocen_materialy_PAH 

http://bit.ly/ocen_materialy_PAH


Aleksandra Szkoda • ilustracje: Radek Żabiński

Wydawnictwo Polskiej Akcji Humanitarnej



Kto chce? Ręka do góry! Oto ryż, buraczki i kawałek kurczaka.
Jest też zupa. Dzisiaj to zupa jarzynowa. Są w niej duże kawałki zielonej fasolki. I zielony groszek. Jego małe kuleczki 

pływają od brzegu do brzegu talerza. Jest słodki. I zielony. Ma bardzo ładny kolor. Konik polny też jest zielony. 
Ale czy można go zjeść?

OBIAD! OBIAD!

2



MoŻNA!
Grillowanego. Podobnie jak mrówki, szarańcze, osy i termity. Różne owady. Wystarczy je odpowiednio 
przyrządzić. Praży się świerszcze, podpieka karaluchy, larwy podaje z odrobiną miodu. 
Można kupić puszki z całymi osami w środku. Ze skrzydłami. Owady bardzo dobrze przyswajają różne smaki 
i wystarczy odrobina słodkiej albo ostrej przyprawy, aby dania z nich były bardzo słodkie, jak cukierek 
(gdy dodamy miód), albo ostre (gdy dodamy na przykład chilli). Istnieje ponad 1200 gatunków jadalnych 
owadów. 
Dla niektórych przysmakiem są skorpiony, węże, żaby czy świnki morskie. Są tacy, co jedzą psy, szczury albo 
wrony. Można jeść różne rzeczy — odkrywanie  kulinarnych zwyczajów jest jednym ze sposobów 
na poznawanie świata. 

Pies ra
sy cho

w-chow
 po ch

ińsku 

znaczy
 „Smaczny,

 smaczny”
!
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Obiad to nie znaczy 
ZAWSZE TO SAMO.
Spójrzmy, jak różnią się na obiady w trzech różnych domach i w trzech różnych krajach. 
Może któreś z tych miejsc kiedyś odwiedzisz?
Jesteśmy w górach Afganistanu. Tam, jedząc obiad, siedzi się na dywanie. Rozkłada się na nim obrus 
i całą masę misek z różnymi potrawami. Królują szaszłyki. To nadziane na metalową szpilę pieczone 

kawałki baraniny z cebulą, papryką i pomidorami. Jest też pieczony bakłażan, który je się z chlebowymi 
plackami. Pije się kefir z pieprzem, miętą i świeżymi ogórkami. Po obiedzie obowiązkowo herbata 
z kardamonem i kwaśną pomarańczą oraz orzechy, rodzynki, suszona morwa. 
To jest deser z bakalii. 
Jeśli wybierzemy się do gorącej Etiopii, na stole zobaczymy placek, który nazywa się indżera. 
Podany jest na ogromnej, półmetrowej tacy i pokrywa całą jej powierzchnię. 
Na nim, jak na obrusie, kilka kolorowych, gęstych sosów. Ze szpinaku, papryki, czerwonej fasoli.
Je się, urywając ręką kawałek placka, w który zawijamy kolejne sosy. 
To troszkę tak, jakby zjadać danie razem z obrusem.

A gdybyśmy odwiedzili dom Eskimosów?
Żeby przeżyć w lodowej krainie, jedzą tam dużo mięsa fok 
i wielorybów, morsów, niedźwiedzi i ryb. 
Mięso suszy się na powietrzu, gotuje albo je na surowo. 
Nie ma owoców, a warzywa są na wagę złota. 
Przysmakiem Eskimosów są wątroba morsa, skóra wieloryba, szpik kostny czy mózg. 
Na obiad dostaniemy mattak, czyli skórę wieloryba z warstwą tłuszczu i zupę z foki z cebulą 
i ziemniakami.

Makaron to najstarsze pożyw
ienie 

odkryte przez arch
eologów.
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Eskimosi jedzą bardzo tłuste rzeczy. Ale nie bez powodu. Dzięki tej mięsnej diecie jest im dłużej ciepło. 
Tak się dogrzewają, kiedy jest ciężki mróz, śnieg i nie ma słońca. Jedzenie daje nam energię. Gdy 
jesteśmy najedzeni — jest nam ciepło. 

Wszystko, co jemy, pochodzi albo od zwierząt, albo od roślin. W nich zawarte są białka, tłuszcze, 
węglowodany, witaminy, sole minaralne i woda. To są składniki odżywcze. Dzięki nim żyjemy, rośniemy, 
one dają nam energię. A każdy rodzaj pokarmu ma do spełnienia inne zadanie. 
Zadaniem ryb i mięsa jest dostarczenie nam białka i tłuszczy. Chleb, placki, ryż i kasze to źródło  
węglowodanów. 
Warzywa — jak szpinak, czerwona fasola czy papryka — dają witaminy i składniki mineralne. 

JEDZENIE = ENERGIA!

Śluzice atlantyckie to jedyna rodzina ryb, 

które potrafią k
ichać.

8 9



MRÓWKĘ?JAK 
POKROIĆ

Nie dość, że jeść można bardzo dziwne rzeczy, to można robić to w różny sposób. Na przykład używając łyżki, noża i widelca albo wielu ich rodzajów. 
Innym widelcem je się przecież kurczaka, innym tort. Łyżka do zupy różni się od tej, którą mieszamy herbatę. Jest cała masa noży, których używa się 
w kuchni. Jest nóż do krojenia pieczywa, a inny do filetowania ryb. Są specjalne noże do krojenia serów. Inne do tych twardych, inne do miękkich. 
Tak to zostało wymyślone.

Ale noża do owadów jeszcze nikt nie stworzył. Spożywa się je rękoma. Najprościej. Wiele osób posługuje tylko rękoma podczas jedzenia. 
Tak jest im łatwiej i smaczniej.  Nie czuć smaku sztućców ani ich zimnego dotyku. Z tego powodu niektórzy zamiast noża i widelca używają drewnianych 
pałeczek albo porcelanowych łyżek. I do tego siedzą na ziemi, na dywanach, poduszkach albo matach zamiast na krzesłach. 

W Turcji nie wolno jeść 
obiadu w stroju kąpielowym.
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Gdzie hoduje się jadalne mrówki? W Kolumbii. Kto uprawia ryż? Najwięcej Chińczycy. A gdzie jest raj dla 
miłośników kokosów? W Malezji. Kto zbiera banany? No, na przykład Madagaskarczycy. 
 Można by je równie dobrze wyhodować we własnym mieszkaniu. Gdyby tylko mieć temperaturę powyżej 
20 stopni i bardzo dużą wilgotność, jak w wiecznie zaparowanej łazience. I stałą dawkę światła. 
To warunki w chłodnej Europie nie do osiągnięcia. A gdzie indziej taka pogoda jest przez cały czas. 
I dlatego tam rosną banany. Podobnie jak kawa, kakao, ryż. Żeby te rarytasy znalazły się u nas na stole, 
trzeba je tu przywieźć. Tam z kolei, gdzie rosną banany, nigdy nie wyrosną jagody, jabłka czy śliwki. 
I gdyby mieszkańcy Afryki mieli ochotę spróbować śliwek, trzeba by je im zawieźć.

ŚLiwka TU,
A KOkos TAM!

 1/3 wszystkich kokosów pochodzi z Hawajów.
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Warzywa i zboża daje nam ziemia. Rosną na polach. Owoce upra- 
wiane są w sadach. Zwierzęta, które dają nam mięso, mleko czy 
jajka, są hodowane w gospodarstwach, na farmach. Ryby odławiane 
są z jezior, mórz, z oceanów. Te farmy, sady, gospodarstwa mogą być 
małe i dawać małe zbiory. Na potrzeby rodziny albo wsi, czy 
niewielkiej osady. Mogą być też duże, nawet ogromne, i dawać 
potężne zbiory na potrzeby wielu krajów.

Aby ryż, który uprawia się tylko w niektórych miejscach, mógł być 
dostępny na całym świecie, trzeba go uprawiać na gigantycznych 

PLONY ZIEMI, 
OWOCE MORZA.

polach. Tak też, masowo, prowadzi się uprawy innych zbóż, owoców, ziaren. Jeżeli w jednym kraju są bardzo dobre, 
tropikalne warunki do produkcji owoców cytrusowych, uprawia się je po to, aby później sprzedać do innych krajów, 
w których nie rosną. 
A dlaczego ryż miałby być dostępny na całym świecie? Dawniej tak nie było i jadło się te produkty, które były dostępne 
w okolicy. Śliwki tu, kokosy tam. Ale nasze zachcianki i potrzeby wciąż rosną. 
Podróżujemy, poznajemy nowe smaki i chcemy je odtworzyć we własnej kuchni. 
Poza tym — dzięki temu istnieje handel. 
Sposób na zarabianie pieniędzy przez wiele krajów i przedsiębiorców.

Krowy, którym dano imiona, 

produkują więcej mleka.
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Z surowego mięsa, ryb, zbóż, warzyw i owoców powstają 
wędliny, pasztety, przetwory, soki, konserwy. 
Trwa produkcja tego, co znajdziemy później na sklepowych 
półkach. Jogurty, sery, batoniki i chipsy, dżemy, kasze, 
mąki, makarony. Paczki, puszki i słoiki. 

Nie wszystkie produkty je się w takiej postaci, w jakiej urosły. 
Przecież czekolady nie zrywa się z drzewa jak jabłka. Niektóre 
produkty wymagają przetworzenia. Z pól, z hodowli, z farm czy 
od rybaków produkty żywnościowe są zwożone do fabryk. 
I tu się je przetwarza. 

 
Z PRZETWARZANIEM

ZAMIESZANIE

 Sekcja zwłok strusia z londyńskiego ZOO 

ujawniła, że ptak połknął m.in.: budzik, rolkę 

filmu fotograficznego, 3 rękawiczki, chusteczkę, 

ołówek oraz franka belgijskiego.



GLOBU...

Te paczki, skrzynki i kartony pakuje się na ciężarówki, rozwozi do portów, ładuje 
do wielkich kontenerów i wysyła statkami do innych portów. Drogą lądową, 
morską czy lotniczą żywność przemierza świat we wszystkich możliwych kierun-
kach. Banany w gigantycznych statkach-chłodniach płyną z Afryki do Europy. 

Oliwki z Europy do Ameryki, ryż z Tajlandii do Brazylii. 
Cukier z Brazylii do Indii. Wołowina z Argentyny do 
Europy. Jedzenie krąży dookoła globu.
Taka masowa produkcja początkowo miała na celu 
dostarczenie do zimnych krajów owoców czy warzyw, 
które rosną tylko w gorącym klimacie. Ale rozwinęła się 
tak bardzo, że dzisiaj zwyczajny czosnek czy marchewka 
w supermarkecie wcale nie pochodzi z pobliskiej up-
rawy, ale na przykład z gigantycznych pól w Chinach. 
Truskawki z Hiszpanii, pomidory z Arabii Saudyjskiej   

a szczypiorek — z Tajlandii. Dlaczego? Bo tak jest taniej. To zawiła historia. Związana z han-
dlem, giełdami i ekonomią, z pieniędzmi. Aby te warzywa z drugiego końca świata wytrzymały 
tak długą drogę, muszą być zrywane jeszcze zielone, a ich nasionka mają specjalne dodatki, 
żeby rośliny wyrosły wielkie i pięknie wyglądały. Żeby jak najtaniej i jak najwięcej ich 
wyprodukować. Żeby jak najwięcej sprzedać i tym samym jak najwięcej zarobić.

Pszczoły, produkując 1 kg miodu, przelatują 

odległość równą trzykrotnemu okrążeniu Ziemi.
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NA ZAKUPY!
Najlepiej jest kupować jedzenie bezpośrednio od rolnika. Takie jest świeże, najzdrowsze. 
Nie było mrożone i nie ma w nim chemicznych dodatków, które pozwalają na dłuższe 
przechowywanie. Wiadomo, że świeże truskawki w czerwcu są słodkie, mięsiste, mają dużo 
soku. Smakują zupełnie inaczej niż te, które kupić można w styczniu w hipermarkecie. 
Styczniowe truskawki smakują nieprawdziwie i sztucznie. One musiały objechać pół świata, 
aby dotrzeć do nas zimą, kiedy tutaj nie wyrosną. 

Handel i transport rozwinęły się tak bardzo, że w ogóle nie zastanawia nas, jak to się stało, że na półkach w każdym sklepie 
znajdziemy banany czy ryż, chociaż w okolicy nikt  ich nie uprawia.
Jedzenie, tak jak samochody czy telefony, jest towarem, który ktoś sprzedaje, a ktoś inny kupuje. Na tym polega handel. 
Potężnym światowym firmom bardzo zależy na tym, żebyśmy kupowali jak najwięcej. Zależy im na tym, aby jak najwięcej sprzedać. 
W ten sposób więcej zarabiają.

Zdanie: „Może jutro ta dama sama da tortu jeżom“ 

czytane od tyłu brzmi tak samo, jak czytane od przodu.
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Dorośli, kiedy robią zakupy w hipermarketach, tracą głowę. Bo i łatwo 
się pogubić między półkami, zgarniając do kosza góry paczek 
i pakunków. A już najgorsze, to robić zakupy, kiedy jest się głodnym. 
Wtedy zaraz ma się ochotę kupić jak najwięcej. Ściąga się z półek
niepotrzebne rzeczy i kupuje na potęgę. 
Na przykład dlatego, że są przeceny albo promocje. Głód nie jest dobrym 
doradcą. 

 Kiedy po takich szalonych zakupach wracamy do domu, zaczyna się 
objadanie. Półki i lodówka przeładowane. Z jakiegoś powodu dorośli 
często myślą, że muszą mieć pełną lodówkę. 
Ale kiedy za dużo kupujemy — za dużo spożywamy. 
Kiedy za dużo jemy, jesteśmy coraz więksi, 
aż w końcu aż za duzi. Otyli. Z bolącymi brzuchami. 
Jeśli ktoś je zbyt dużo, może się od tego poważnie 
rozchorować. W bogatych krajach, gdzie wszędzie 
są supermarkety i sklepy, coraz więcej osób choruje 
z przejedzenia. 

DUŻO
ZA DUŻO
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...i do śmieci.
A to, czego już naprawdę nie mamy siły zjeść, wyrzucamy. Wyrzucamy resztki pokarmów, przeterminowane jedzenie, o którym myślimy, 
że nie nadaje się do niczego, albo nie mamy pomysłu, co z niego można ugotować, jak je wykorzystać. Po prostu trzeba się go pozbyć. 
Resztek z puszek, paczek, słoików. Warzywa, przyprawy, pieczywo trafiają do śmieci. Ich miejsce zajmą nowe. Jeden taki wypchany 
śmietnik mógłby nakarmić kilka osób. Same sklepy też wyrzucają jedzenie, jeżeli traci datę ważności albo coś się zepsuje. 
To są dopiero gigantyczne wywózki śmieci. Jest taka grupa osób, nazywają się freeganie, którzy postanowili 
żywić się tylko tym, co wyrzucają inni. Taki mają styl.

Nie da się zjeść 25 słonych paluszków w minutę,

 nie popijając wodą.
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Ale nie wszyscy mają tyle jedzenia. Są tacy, którzy nie mają go wcale. Nie mają nic do zjedzenia. Są głodni, wychudli, smutni. Istnieją całe 
kraje pozbawione żywności. Całe smutne i głodne państwa. 

SĄ TACY, CO nie mają NIC.
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Jak się nie je, to się powoli umiera. Najpierw się milknie, później smutnieje, później choruje i w końcu umiera. 
Umrzeć z głodu — to nigdy nie powinno się wydarzyć.

dzieje, jak siĘ nie je?CO SIĘ
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Różne są powody tego, że ludzie są głodni. 
Niektórzy nie mają pieniędzy, żeby kupić coś do zjedzenia. 
Nie mają pieniędzy, bo nie mają dość dobrej pracy, 
która pozwoliłaby im zarobić. 
Nie mają też siły, żeby pracować, bo są chorowici i słabi. 
Nie mają dobrej pracy, bo nie mogli się uczyć. 

OBIAD? 
Dziękuję, Nie mam za co.

Jeżeli kogoś nie stać na szkołę, nie ma gdzie się nauczyć dobrego 
zawodu. To takie zamknięte koło, z którego trudno jest się wydostać.



Przyczyną głodu są też wojny. Kiedy trwa wojna, niszczona jest ziemia. Pola, na których uprawiane są zboża, warzywa, owoce. 
Nie można hodować zwierząt. A zniszczone uprawy nie dadzą pożywienia nawet kiedy wojna już się skończy.  Spalona i zniszczona ziemia szybko 
staje się bezużyteczną pustynią. Niszczone są drogi, którymi nie będzie mogła dotrzeć żadna pomoc. 
Brak dróg, zaminowane pola będą też powodem braku możliwości transportu plonów do miast po zakończeniu wojny. 

WOJNY
NISZCZĄ PLONY Owoce będą więc gnić na polach, zamiast być wykorzystane do zjedzenia. 

Wojna oznacza, że ludzie muszą się ukrywać, walczyć albo uciekać. 
Umierają. Tak jak ich gospodarstwa i domy. 
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Często przyczyną głodu są powodzie, susze, cyklony czy 
huragany — bardzo silne wiatry, które potrafią wyrywać domy 
z ziemi. Susze to okresy, kiedy w ogóle nie pada deszcz. 
 Mogą trwać miesiącami albo nawet całymi latami.   

SUSZE
NISZCZĄ ZIEMIĘ

Takie zmiany pogodowe powodują, że usychają drzewa, pastwiska. Wtedy umierają zwierzęta. 
Zaczyna brakować wody w strumieniach, studniach. Wysycha ziemia. Zwierzęta nie dają mleka 
ani mięsa. I to powoduje głód wśród wszystkich mieszkańców, którzy zamieszkują dany teren. 
Naukowcy oceniają, że temperatury mogą wciąż wzrastać, a ilość opadów będzie coraz
mniejsza. To spowoduje, że coraz więcej terenów, na których dzisiaj są uprawy, 
stanie się pustyniami.
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BEZ DOMU... ...BEZ JEDZENIA
Kiedy w jakimś miejscu jest wojna czy powódź, albo susza, ludzie zaczynają szukać domu gdzie indziej. Wyprowadzają się. 
Nie mają pieniędzy na rozwój własnego gospodarstwa, być może ich zwierzęta umarły z głodu i pragnienia. 
Przenoszą się więc w poszukiwaniu jedzenia. Ze wsi do miasta, z kraju biednego do bogatszego. Tam trafiają najczęściej do specjalnych 
obozów, slumsów, gdzie nie ma łazienek, bieżącej wody, gdzie są bardzo trudne warunki. Łatwo więc można zachorować. 

I nadal nie mają pracy. Nadal są głodni i słabi. Liczą na pomoc innych. Liczą, że ktoś ich nakarmi. 



JAK coś z tym 
można 

zrobić?
Jak można pomóc ich nakarmić? Jak to zrobić, żeby głodnych było mniej? 
Najważniejsza jest ziemia. Tam, gdzie były powodzie czy susze, trzeba pomagać zadbać o ziemię, żeby nadal przynosiła plony. 
Unowocześniać rolnictwo.
Zajmują się tym lokalne i międzynarodowe organizacje, którym dorośli mogą pomagać. W biednych krajach często nie ma dróg, którymi 
można by dowieźć potrzebną żywność. W ich budowie mogą pomóc mądre decyzje polityków, których wybieramy. Nie można też marnować 
jedzenia. Warto tak rozporządzać tym, czego nie zjemy, aby trafiło do najuboższych. 
To tylko kwestia odpowiednich decyzji, aby zamiast do śmietnika nadwyżki jedzenia trafiły do tych, którzy go potrzebują. 
Warto też pomyśleć o tym, żeby spożywać mniej mięsa. 
Dlatego że na paszę potrzebną do wykarmienia zwierząt hodowlanych zużywa się jedną trzecią wszystkich 
uprawianych roślin. 

Początkowo orzechy mógł jeść tylko król, 

poddani nie mogli ich spożywać.
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CHCĘ
POMÓC!

JA
Jedzenie jest do jedzenia, a nie do wyrzucania. 

Najważniejsze, to nie kupować nad miarę. Zakupy warto jest 
robić z przygotowaną listą potrzebnych rzeczy. Żeby nie kupować 

bez sensu. Trzeba pilnować rodziców, żeby nie robili zakupów, 
kiedy są głodni. Wtedy ich ponosi i nie panują nad koszykiem. 

I żeby nie gotowali za dużo. 
Tylko tyle, ile da się zjeść za jednym razem. 

Wystarczy przestać wyrzucać jedzenie, aby się przekonać, 
że tak naprawdę potrzebujemy go dużo, dużo mniej, 

niż w rzeczywistości kupujemy.

Czy umiesz sobie wyobrazić, że nie marnujesz jedzenia, że w ogóle go nie wyrzucasz? 
Resztkami zawsze możesz nakarmić kota albo psa. Fajnym wynalazkiem jest zamrażalnik. 
Dzięki niemu wiele potraw można przechować i zostawić na później. Jeżeli zauważysz, że zioła, których 
używacie, jak mięta czy bazylia, zaczynają więdnąć, można ich użyć do zrobienia kostek lodu. 
Zamrożone z wodą będą miały przyjemny, świeży smak. Z resztek owoców można przygotować przeciery, 
koktajle. Mieszać i miksować. Z warzyw przyrządzić zapiekankę albo dodać je do pizzy. Zrobić sos. 
Stare pieczywo można ususzyć i zetrzeć na tarce — bardzo przyda się w kuchni. Rozwiązań jest dużo. 
Wystarczy pomyśleć i wyobrazić sobie, jak można wykorzystać to, 
co inni od razu widzą w koszu, jako śmieci. 

W Chile zakazane jest picie herbaty 

w czwartki po godzinie 12.00.
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W Życiu najważniejsze jest życieOdżywia się wszystko, co żyje. 
Jedzenie to jest energia. Kiedy jej brakuje, brakuje też siły, bardzo łatwo zachorować. 
Nikt i nigdzie tego nie lubi. 
Żywności na świecie jest tyle, że mogłoby jej wystarczyć dla wszystkich i jeszcze by zostało. Jest jej tyle, że 
cześć upraw służy wcale nie do jedzenia, ale do produkcji paliwa do samochodów albo paszy dla zwierząt. 
Aby rozsądnie korzystać z tego, co mamy, potrzebne są mądre działania. Od małych, codziennych zachowań 
w domu, do ważnych, politycznych decyzji.
Może trudno ci w to uwierzyć dzisiaj, ale również od ciebie zależy,
czy w przyszłości jedzenia wystarczy dla wszystkich.
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