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Предговор  

За да станат децата свесни за светските предизвици со храната, потребно е „да ги вклучиме 
во градењето на иднината што ја посакуваме“. 
(Хозе Грацијано да Силва, генерален директор на ФАО)

Денес околу 1,3 милијарди тони од целата храна произведена годишно за исхрана на луѓето 
залудно се троши или се фрла, што предизвикува штета врз глобалната економија поголема 
од 940 милијарди американски долари. Истовремено, околу 815 милиони луѓе низ целиот 
свет страдаат од хронична неисхранетост, а повеќе од 2 милијарди луѓе низ светот страдаат 
од недостиг на микроелементи. 

Ако ги научиме младите да ја ценат храната, ќе постигнеме многу за намалување на отпадот 
од храна и ќе ја предизвикаме промената во однесувањето што е потребна за решавање на 
овој проблем, сега и во иднина. 

„Направи добро: спаси храна!“ е едукативен комплет осмислен токму за таа намена. Овој 
едукативен комплет е резултат на сеопфатен, научен и заеднички развоен процес во кој беа 
вклучени засегнати страни и од јавниот и од приватниот сектор. Тој е реакција на сè почестата 
потреба од информации за причините и можните решенија за решавање на проблемот 
со отпадот од храна и има за цел да ги ангажира децата во оваа глобална активност за 
намалување на отпадот од храна и за ублажување на придружните економски, еколошки и 
социјални влијанија. 

Комплетот поставува холистичка перспектива на системите за храна со стил на комуникација 
и алатки соодветни за развивање на свеста кај децата за овие проблеми. Конципиран е 
така да им овозможи на наставниците и на воспитувачите да ги изберат и да ги спроведат 
деловите од него што ги сметаат за најсоодветни. Дадени се и примери и совети за тоа како 
децата можат да станат активни „спасувачи на храна“ и поттикнувачи на промени преку 
пренесување на пораките до своите семејства и пријатели.

Содржината на комплетот е конципирана во форма што може лесно да се приспособи за 
различна целна публика, без оглед дали станува збор за деца од развиените или од земјите 
во развој. 

Комплетот ќе придонесе за исполнување на глобалната цел за намалување на загубата на 
храна и намалување на отпадот од храна, односно за исполнување на потцелта 3 од 12-тата 
цел за одржлив развој (ЦОР) 12.3 –  до  2030  година  да  се  преполови  отпадот  од  храна  по  
глава  на  жител  во светот,  во малопродажбата како и на ниво на потрошувачи, и да се намалат 
загубите на храна во текот на производството и во синџирот на снабдување, вклучително и 
загубите по берба. Исто така, ќе придонесе за решавање и на други поврзани цели, какви 
што се, на пример, намалувањето на неисхранетоста, намалувањето на климатските промени 
и зачувувањето на природните ресурси. 

Се надеваме дека овој комплет ќе ги поттикне децата и нивните семејства да размислуваат 
за намалување на отпадот од храна.

Anna Lartey

Директор
Оддел за исхрана и системи за храна



Признанија

Овој едукативен материјал е изработен во периодот од 2015 до 2018 година. Концептот и 
насоките беа дадени од Џибрил Дрејм и Џулија Н. Хејл (Оддел за исхрана и за системи за 
храна, ФАО). Марион Рана беше одговорна за пишувањето, а Нина Гекелер ги подготви 
илустрациите. Томас Кандеал и Хелен Кастел од Меѓународната коалиција за отпад од храна 
придонесоа во поглед на техничките аспекти. 

Благодарение на многубројните пречитувања, за подобрување на квалитетот на материјалот 
придонесоа и многу други луѓе, особено Ендру Мороу (ЕСН, ФАО), Роберт Ван Отердијк 
(ФАОРЕУ), Илија Розентал (ФИАМ, ФАО) и Флоријан Хуг-Фуше. Благодарност упатуваме и до 
Мелиса Варгас (ЕСН, ФАО), Ана Ислас (ЕСН, ФАО), Бин Лиу (ЕСН, ФАО), Маријам Резаи (ЕСН, 
ФАО), Камелија Букатариу (ЕСН, ФАО) и Констанс Милер (ЦБЦ, ФАО), како и до надворешните 
рецензенти Џонатан Блум (www.wastedfood.com), Матео Боскини (Универзитетот од Болоња), 
Џон Гогинс, Лука Муса и Италијанската национална агенција за нови технологии, енергија и 
одржлив економски развој (ЕНЕЕА).

И на крајот, благодарност до Давиде Морети за изгледот на документот и за дизајнот на 
корицата, до Џонатан Штефен за уредувањето, до Симоне Морини и Лучана Јанири за 
изгледот на постерот и на летокот, до Клаудија Бастар за административната поддршка 
и до Кјара Делиџа за поддршката при процесот на објавување, како и до сите училишта, 
наставници и ученици кои учествуваа во фазата на тестирање. Меѓу партнерите што 
учествуваа во спроведувањето се и: Општината Калчинато, Меѓународното училиште 
„Меримаунт“ и Институтот „Санто Доминике де Рома“ (Италија), училиштето „Игл Хаус“, 
училиштето „Емануел“ и Гимназијата „Вест Кирби“ (Велика Британија), Општината Нанси 
(Франција) и „Содексо“.



■ ВОВЕД
 

Основни информации
Загубите на храна и отпадот од храна се огромен глобален проблем: една третина од целата 
храна произведена во светот или залудно се троши или се фрла, што значи дека секоја година 
неверојатни 1,3 милијарди тони совршено добра храна што може да се јаде не стигнува до 
крајниот потрошувач – по 100 кг храна за секој од нас. Не само што ваквото трошење создава 
огромни економски трошоци од околу 1 билион американски долари, туку загубата на храна 
и отпадот од храна предизвикуваат и големи негативни еколошки и социјални влијанија.

Намалувањето на загубите на храна и на отпадот од храна е важен глобален потфат во кој 
можеме, а и треба сите да учествуваме. Особено во индустриски развиените земји, промените 
во однесувањето на потрошувачите може значително да ги намалат загубите на храна. 
Вклучувањето на децата и на тинејџерите е многу важно за намалување на отпадот од храна: 
тие се иднината на нашата планета, а нивното знаење и постапки ќе влијаат врз иднината 
на планетата. 

Од педагошка гледна точка, разговорот со учениците за причините и за последиците од 
загубите на храна и отпадот од храна оди во прилог на главните образовни аспекти и ги 
зајакнува: ги поттикнува децата и тинејџерите да размислуваат за својот однос кон околината 
и за сопственото место во социјалниот, политичкиот и еколошкиот свет. Учениците добиваат 
можност повеќе да ја ценат својата улога како граѓани на светот и поттикнувачи на промени. 
Улогата што учениците може да ја имаат за пренесување на знаењето за тоа како да се 
намали отпадот од храна и да бидат еден вид експерти во своите семејства и во локалните и 
училишните заедници, може да ја зголеми нивната самодоверба и самопочит.

Изработката на овој комплет со едукативен материјал за намалување на отпадот од храна за 
основните и средните училишта, под слоганот „НАПРАВИ ДОБРО: СПАСИ ХРАНА!“ од страна 
на Организацијата за храна и земјоделство (ФАО), во тесна соработка со Меѓународната 
коалиција за отпад од храна (ИФВЦ),  е одговор токму на таа потреба. 

Овој комплет наставни материјали има за цел да ја подигне свеста кај децата, наставниците, 
вработените и нивните семејства/пријатели и колеги за проблемите што ги предизвикуваат 
загубите на храна и отпадот од храна и да претстави добри практики погодни за спречување 
и намалување на отпадот од храна, со очекувано долгорочно влијание. Комплетот, исто така, 
придонесува за постигнување на повеќе цели за одржлив развој (ЦОР), особено на целта 
12.3, за преполовување на отпадот од храна и намалување на загубата на храна во светот до 
2030 година.



2 НАПРАВИ ДОБРО: СПАСИ ХРАНА! | За возрасна група 1

Како да го користите наставниот материјал
Наставниот материјал за намалување на отпадот од храна за основните и средните училишта 
е приспособен на четири возрасни групи: од пет до седум години (возрасна група 1), од осум 
до девет години (возрасна група 2), од десет до тринаесет години (возрасна група 3) и за 
постари од четиринаесет години (возрасна група 4), во согласност со различните способности 
и интереси на децата од различна возраст. 

Комплетот за секоја возрасна група се состои од две основни лекции и различни дополнителни 
активности. Нашата цел при конципирањето на материјалот беше да го направиме што е 
можно пофлексибилен: имате на располагање доволно материјал за да пополните неколку 
часа, но ако времето за работа ви е ограничено, може да спроведете една или неколку 
поединечни активности. 

Основните лекции се состојат од низа слајдови за илустрација (може да се најдат во прилогот), 
и од придружни текстови што треба да се читаат (во главниот дел на материјалот). Основните 
лекции им нудат на учениците основни знаења што им се потребни за да ги спроведат 
дополнителните активности. Појдовна точка е Основната лекција 1, „НАПРАВИ ДОБРО: СПАСИ 
ХРАНА!“, во која се наведени причините за и последиците од отпадот од храна, а притоа се 
нудат и првични практични решенија. Од друга страна, Основната лекција 2, „Јади ти, не 
храни ја кантата: девет лесни совети за да не фрлаш храна“, има попрактичен пристап и 
содржи конкретни активности за намалување на отпадот од храна. Во зависност од времето 
и достапноста на ресурси или технички помагала во училницата, како и во зависност од 
возраста и способностите на учениците, наставниците може да одлучат да ги проектираат или 
отпечатат слајдовите за илустрација и потоа да го прочитаат придружниот текст во форма на 
приказна (ова е веројатно најсоодветно за помалите ученици). Покрај тоа, текстот може да го 
прочитаат и самите ученици, да го подготвите како краток драмски текст/вежба со улоги, или 
пак да им зададете на учениците за домашна работа темелно да го прочитаат (посоодветно 
за постарите ученици од возрасната група 4). 

2 ОСНОВНИ ЛЕКЦИИ 

Појдовна точка: фокус на информации  
во Основната лекција 1 

„НАПРАВИ ДОБРО: СПАСИ ХРАНА!“ 

2. чекор: фокус на практични активности 
во Основната лекција 2 

„Јади ти, не храни ја кантата: девет лесни 
совети за да не фрлаш храна“. 

10-13
години

5-7
години

8-9
години

постари од

14
години
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Секоја презентација е придружена со дополнителни активности чија цел е да ја нагласат 
пренесената порака. Активностите се во различни форми. Од работни листови до дискусии, 
игри, драмски текст/вежби за пишување и проекти погодни за ученици и групи со различни 
интереси, таленти и креативност, аналитичко искуство и искуство во однос на содржината. 
Секоја активност содржи објаснување што е тоа што треба да се научи (цели на учењето) и 
корисни упатства во кои се детално наведени времето и ресурсите што се потребни за успешно 
спроведување на активноста. 

ДОПОЛНИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ

Работни листови Поттикнуваат подлабоко разбирање на главните 
проблеми во врска со темата, овозможуваат 
текстуализирање и консолидирање на содржината. 

Дискусии Групни активности со фокус на содржината кои 
овозможуваат дополнително интелектуално и/или 
креативно вклучување во темата. 

Игри Навраќање на главните аспекти на темата со цел 
учениците да добијат можност да го продлабочат 
разбирањето преку игра. 

Вежби со пишување Поттикнуваат креативно и когнитивно вклучување 
во темата. 

Проекти Практични активности што се спроведуваат во 
текот на неколку дена и поттикнуваат промени во 
однесувањето. 

Флексибилноста на материјалот беше основна цел при планирањето. Материјалите се 
структурирани на начин што им овозможува на наставниците да изберат активности кои 
најдобро одговараат на потребите, способностите и интересите на нивните ученици, во 
согласност со ограниченото време и ресурси. И основните лекции, и најголем дел од 
дополнителните активности, се изработени за сите возрасни групи и се разликуваат само во 
поглед на длабочината до која учениците дискутираат за темата, па ако сметате дека одредена 
вежба е премногу тешка или не е доволно предизвикувачка за вашите ученици, може да ја 
изберете истата активност за друга возрасна група. Повеќето активности може да се завршат 
во рок од 45 минути; оние што бараат повеќе време се поделени во неколку дела. Ваквите 
активности може да се спроведат во текот на неколку дена. На веб-страницата на ФАО може 
да најдете и дополнителни материјали, како на пример, постери, летоци и брошури.

Би сакале да нè информирате за вашето искуство од примената на овие материјали! 
Вашето мислење ќе ни помогне да го подобриме и да го ажурираме материјалот. Ве молиме 
контактирајте нè по е-пошта: Save-Food@fao.org

ВОВЕД
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Преглед на основните лекции и на дополнителните активности

Активност Од учениците се бара… Цел на учењето Потребно 
време 

ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА 1: НАПРАВИ ДОБРО: СПАСИ ХРАНА!
НАПРАВИ ДОБРО: 
СПАСИ ХРАНА!

…да ја прочитаат или да ја слушнат 
презентацијата за причините и 
последиците од отпадот од храна и 
за тоа како да избегнат да фрлаат 
храна дома и во училиште. 

Учениците можат да се сетат 
на главните факти и техники за 
спасување на храна. 

45 мин. 

ДОПОЛНИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ ЗА ОСНОВНАТА ЛЕКЦИЈА 1:  
НАПРАВИ ДОБРО: СПАСИ ХРАНА!
РАБОТНИ ЛИСТОВИ 

Ние сме спасувачи 
на храна!

…да дискутираат за тоа какви се 
спасувачите на храна со цел децата 
да создадат свој суперхерој. 

Учениците можат да опишат 
како тие може да помогнат 
за намалување на отпадот од 
храна и да се замислат себеси 
како клучни поттикнувачи на 
промени. 

80-90 мин. 

Обој ме …да ги обојат Ана, Тео и 
спасувачите на храна. 

Учениците се идентификуваат 
со спасувачите на храна. 

 20 мин. 

Собери, намали го 
отпадот!

…да решаваат математички вежби 
поврзани со темата отпад од храна. 

Учениците можат да го 
применат своето знаење за 
загубите на храна и отпадот од 
храна и истото да го пренесат 
на математичко ниво. 

 25 мин. 

Пронајди ги 
разликите 

…да ги пронајдат разликите и да 
ги обојат двете слики од Ана, Тео и 
спасувачите на храна. 

Учениците се идентификуваат 
со спасувачите на храна. 

 25 мин. 

ИГРИ

Меморија …да ја обојат и да играат игра за 
меморија поврзана со отпадот од 
храна. 

Учениците можат да се сетат 
на главните факти и техники за 
спасување на храна. 

 45 мин. 

Бинго – Не фрлај …да играат бинго поврзано со 
отпадот од храна. 

Учениците можат да се сетат 
на главните факти и техники за 
спасување на храна. 

 20 мин. 

ВЕЖБИ СО ДРАМСКИ ТЕКСТ

НАПРАВИ ДОБРО: 
СПАСИ ХРАНА!

...да одглумат приказна во која Ана 
и Тео му раскажуваат на пријателот 
за отпадот од храна. 

Учениците можат да ги 
определат и креативно да 
ги пренесат техниките за 
спасување на храна. 

 45 мин. 

Јас сум спасувач на 
храна! 

…да одглумат замислена авантура 
во која тие се спасувачи на храна. 

Учениците можат да кажат 
што можат да сменат во 
однесувањето и да се замислат 
себеси како поттикнувачи на 
промени. 

 45 мин. 

 ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА 2: Jади ти, не храни ја кантата! 
Јади ти, 
не храни ја кантата! 

…да прочитаат или слушнат 
презентација во која се нагласуваат 
девет важни совети за намалување 
на отпадот од храна во домот. 

Учениците можат да се сетат на 
главните совети за спасување 
храна. 

30 мин.
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Активност Од учениците се бара… Цел на учењето Потребно 
време 

ДОПОЛНИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ ЗА ОСНОВНАТА ЛЕКЦИЈА 2: Jади ти, не храни ја кантата! 
РАБОТНИ ЛИСТОВИ 

Ајде да не фрламе 
храна 

…да размислат како се однесуваат 
кон храната во домот и кои 
чекори може да ги преземат за 
да се намали отпадот од храна во 
нивното семејство. 

Учениците размислуваат за 
главните совети за спасување 
храна и даваат и свои совети. 

25 мин. 

Како ја чуваме 
храната 

…да обојат илустрации на различна 
храна и да кажат каде треба да се 
чува. 

Учениците добиваат 
информации за безбедно 
чување на храната. 

25 мин. 

Лудило во 
фрижидерот

…по групната дискусија, да бојат, 
исечат и да лепат различни 
сликички со храна на фрижидерот. 

Учениците добиваат 
информации за безбедно 
чување на храната. 

25 мин. 

СИ РАЗГОВАРАМЕ 

Можеш подобро! …во приказната за Ана и Тео 
во која тие фрлаат храна, да ги 
забележат активностите со кои се 
уништува храната и да ги заменат 
со активности со кои се спасува 
храна. 

Учениците можат да утврдат и 
да опишат со кое однесување 
залудно се троши храна и што 
треба да се направи за да се 
спасува храна. 

30 мин. 

Стоп за отпадот од 
храна! 

…да осмислат постери на тема 
„Како помалку да фрламе храна“ 
и „Што можеме да сториме со 
остатоците“. 

Учениците можат да се сетат 
на клучните концепти за 
намалување на отпадот од 
храна и да размислат дали ги 
применуваат во домот. 

90 мин. 

Договор во 
одделението

…да илустрираат по еден постер за 
секој важен совет и да разговараат 
за тоа како може да се спаси храна 
дома и во училиште. 

Учениците можат да ги 
препознаат и да разговараат 
за клучните концепти за 
намалување на отпадот од 
храна. 

90 мин. 

ИГРИ

Не фрлај! 
Игра на табла

…да играат игра на табла која 
содржи важни факти за тоа како да 
се избегне фрлање храна. 

Учениците се сеќаваат 
на главните совети за 
намалување на отпадот од 
храна. 

30 мин.

ПРОЕКТИ

Дневник за спасена 
храна 

…да ги забележуваат и да ги 
оценуваат активностите за 
намалување на отпадот од храна 
во домот. 

Учениците вежбаат и 
оценуваат активности за 
спасување на храна и 
ги воведуваат во своите 
семејства. 

во текот на 
3 дена

Табла со симболи за 
спасување храна

…да евидентираат важни 
постигнувања во своите активности 
за спасување на храна во домот и 
во училиштето. 

Учениците вежбаат и 
оценуваат активности за 
спасување на храна. 

неколку 
недели 

Кажи им и на 
другите

…да дизајнираат летоци со важни 
совети и да ги дадат на пријателите 
и на семејството. 

Учениците можат да се сетат, 
да ги категоризираат и да ги 
оценуваат активностите за 
спасување храна. 

90 мин.

ВОВЕД



■  ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА 1 

НАПРАВИ ДОБРО: 
СПАСИ ХРАНА!
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■ ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА 1: 
НАПРАВИ ДОБРО: СПАСИ ХРАНА!

ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА 1: НАПРАВИ ДОБРО: СПАСИ ХРАНА! Во првата основна лекција 
учениците ќе учат за причините и последиците од фрлањето храна и ќе почнат да разбираат 
како можат да спречат фрлање храна во домот и на училиште. Главната алатка за предавање 
на содржината од Основната лекција 1 е Презентацијата 1, „НАПРАВИ ДОБРО: СПАСИ 
ХРАНА!“. Во зависност од времето, ресурсите и техничките помагала со кои располагате, 
може да одлучите да ги проектирате или да ги отпечатите слајдовите за илустрација (ќе ги 
најдете во прилог на овој документ). 

Презентацијата е осмислена да се користи со придружниот текст (на следните страници) кој 
може да го читате на глас или пак да се инспирирате и да им го раскажете на учениците како 
приказна. 

Во текстот има прашања што ќе ви послужат да отворите дискусија и да ги вклучите учениците. 
Прашањата се само предлози, слободно променете ги, надополнете ги или скратете ги.

45 мин.
:

• Видеопроектор и компјутер што може да отвори PDF-датотеки
• Дигитална копија од презентацијата 

Слајдовите може да ги отпечатите и на транспарентни фолии и да ги проектирате 
со проектор со фолии или пак да ги отпечатите на хартија во А4 формат и еден 
ученик да ги покажува додека го читате текстот на глас. 

• Еден примерок од текстот за вас

Инструкции:
1. Покажете ја презентацијата и прочитајте го/раскажете го текстот или пак 

побарајте од учениците да го читаат на глас за време на часот. 

2. Со учениците разговарајте за содржината. Прашањата во текстот може да се 
добра почетна точка за дискусија. 

3. Разговарајте за следното: Што научија учениците од основната лекција? 
Колку се важни овие информации за нив? Како можат да го променат своето 
однесување за да го намалат отпадот од храна? Зошто е важно секој од нас да го 
промени своето однесување? 

Потребно е:
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1 „Преморен сум!“ офка Тео и седнува на масата. 
„И умирам од глад!“ додава Ана фрлајќи ја торбата во аголот, 

каде што треснува врз ѕидот и за малку не го соборува од ѕидот 
семејниот портрет од минатиот Божиќ. 
Време е за вечера и по долгиот ден на училиште, Ана и Тео се 
подготвени за голем оброк. 
„Има пилешко со компири во рерна!“ вика тато од дневната соба, 
каде што е зафатен со пеглање. 
Очите на децата светнуваат: пилешко – нивната омилена храна! 
„Вкусно!“ вели Ана со насмевка. Секој од нив си ја полни чинијата со 
големо парче месо, многу компири и салата од домати и почнуваат 
да јадат и да џвакаат, измачкани со сосот од пилешко од уво до 
уво. Џеки, кучето на семејството, исто така се гости под масата, и ги 
лиже сите парчиња што му ги фрлаат Тео и Ана. 
Сепак, по некое време, децата забавуваат. Ана започнува да ја турка 
храната по чинијата, а Тео си го трие надуениот стомак. „Доста ми 
е“, вели Ана и почнува да ика, „не можам да го изедам сето.“ „Нема 
врска“, вели Тео и го откопчува копчето на фармерките. „Тоа што 
остана ќе го фрлиме во канта.“

Тогаш Ана станува туркајќи го столот што звучно го гребе паркетот 
и се подготвува да го фрли остатокот од копанот од чинијата кога 
одеднаш се слуша гласна музика. Татататааааааа! 

■ ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА 1: ПРИДРУЖЕН ТЕКСТ
НАПРАВИ ДОБРО: СПАСИ ХРАНА!

П: Дали понекогаш ставате повеќе храна во чинијата отколку 
што можете да изедете? Кога се случува тоа? 
Што правиш ти или твоите родители со храната што не ја 
јадете? 
Дали мислиш дека фрлањето храна е проблем? 
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2 Ана за малку ќе ја испушти чинијата, а Тео исплашен паѓа од 
столот расфрлајќи парчиња пилешко, компири и домати низ 

целата кујна. 
Вруууууууум! Вратата брзо се отвора, семејниот портрет паѓа од 
ѕидот, а Џеки цивка и се крие под масата. Со скок влегуваат две 
деца со облека и наметки во светли бои. 
„Не прави го тоа!“ извикуваат заеднички. „Не фрлај храна!“ 
Ана и Тео зјапаат во нив со широко подзинати усти. 

„Извинете, ве исплашивме“, конечно вели еден од натрапниците. 
„Но не можеме да ви дозволиме да го сторите тоа“. Се поднамуртува 
и малку ја поднакривува главата. 
„Да сториме што?“ пелтечи Тео сè уште лежејќи на подот.

„Не можеме да ви дозволиме да фрлате храна“, писнува помалото 
од новодојдените дечиња. 
Ана шмркнува. „Тоа е смешно. Што да правиме со храната? Не 
можам да ја изедам, прејадена сум. И како и да е, не е ваша работа. 
Не е дека вие сте ја платиле.“ 
Девојчето мавнува со прстот во воздухот. „Грешиш. Фрлањето храна 
е сечија работа. А ние двајцата, спасувачи на храна, се обидуваме 
да им кажеме на луѓето зошто не треба да фрлаат храна. Инаку, 
јас сум Сара, а ова е Али. А ние двајцата заедно сме спасувачи на 
храна!“ извикуваат. 

3 За Ана и Тео сето ова викање е многу збунувачко и си разменуваат 
сомничави погледи. „Тие мислат дека се глупираме“, вели Сара. 

„Покажи им ги фактите“. Али брзо вади таблет. „Погледнете“, вели 
тој покажувајќи на сликата што се појавува. „Секоја година, секој 
од нас фрла по 100 кг храна. Тоа е четирипати повеќе од идеалната 
телесна тежина на 7-годишно дете, а толку тежи и бебето слон!“ 

4 Во светот, скоро една третина од сета храна што се произведува 
не се јаде.“ 

„Една третина?“ вели Тео и се мурти. 
„Тоа значи дека за секои две јаболка што ќе се изедат, едно јаболко 
се фрла или се губи пред да стигне до нашите трпези“, објаснува 
Али. „Купувате три овошни јогуртчиња, но јадете само две, а 
третото го фрлате, бидејќи се расипало во фрижидерот. Од нивата 
се вадат три моркови, но еден од нив се фрла затоа што е премал 
или премногу крив или пак затоа што го грицнале глувци додека 
бил чуван“. 
„Или“, вели Сара и гледа во чинијата на Ана, „јадеш две големи 
парчиња пилешко, а третото го фрлаш.“ 
Ана се зацрвенува. „Сè уште не гледам зошто тоа е проблем. Ги 
трошам парите на моето семејство, така?“ – вели тажно.

 П: Што мислиш за ова? Што мислиш, кои се овие деца? 
 И зошто се облечени така? 
 Што мислиш дека бараат од Ана и Тео?

П: Што мислиш, што сакаат да спречат децата? 

ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА 1 ПРИДРУЖЕН ТЕКСТ 
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5„Но не се проблем само парите“, објаснува Сара. „За производство 
на храната се трошат многу природни ресурси: за да пораснат, на 

растенијата им треба вода. Но на некои места нема доволно вода 
и земјата таму се претвора во пустина. Некои луѓе дури немаат ни 
доволно чиста вода за пиење. Почвата во која растат растенијата им 
пренесува многу од своите хранливи материи, но со секое растение 
што расте во неа почвата станува малку посиромашна. Покрај тоа, 
за да ја одгледаме храната што ја фрламе, исто така е потребна 
почва. Таа почва не може да се користи за одгледување на нешто 
друго, и затоа е потрошена.“

6 „За превоз на храната до продавницата и од продавницата 
до вашиот дом се троши многу гориво, што предизвикува 

загадување и придонесува да дојде до промени во климата.“ 
„И можеби веќе сте чуле дека тие се многу лоши“, додава Али. 
„Поради загадувањето луѓето, животните и растенијата не можат 
да дишат и имаат секакви проблеми.“

7 „Исто така, се вложува време и физички напор да се купи и 
подготви храната за јадење“, објаснува Сара. „Само помисли на 

времето што татко ти го поминал готвејќи ја вечерата што сега ја 
фрлаш! Уште повеќе труд се вложува да се подготви храната пред 
да биде продадена и пред да ја донесете во својот дом: многу луѓе 
напорно работат за да ја одгледаат, преработат и донесат храната 
до вас, а ако ја фрлате, цела таа работа е залудна. Покрај тоа, 
фрлањето храна создава отпад за кој некој треба да се грижи, и 
многу луѓе треба да работат за да се отстрани отпадот што можел 
да се избегне.“ 
„Значи, кога се произведува храната се користи многу вода, труд 
и гориво, а додека да дојде во нашите домови се создава големо 
загадување и стакленички гасови“, резимира Али. „Ако ја јадеме 
храната, тоа и не е толку лошо. Но ако ја фрламе, сета вода и 
енергија се залудно потрошени и непотребно сме придонеле за 
климатските промени.“ 

8„И на крајот“, објаснува Сара, „има многу луѓе во светот кои 
немаат доволно храна – не само во земјите што се далеку од нас, 

туку и овде, во вашиот град и во вашето училиште. И ако сета почва, 
вода и труд што се вложиле во производство на фрлената храна 
би се искористиле за храна што се јаде, би имало многу помалку 
гладни во светот.“
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9 „Значи, за сите нас и за нашата планета е навистина добро да 
фрламе помалку храна?“ прашува Тео. 

Али кима со главата. „Да се фрла помалку храна значи да се троши 
помалку вода, помалку гориво, помалку почва и помалку труд. 
Тоа значи дека повеќе луѓе ќе се хранат со храната што е веќе 
произведена и дека помалку луѓе ќе останат гладни. И исто така, 
значи дека вие и вашето семејство ќе заштедите пари и може да ги 
потрошите на други убави работи.“ 
Ана свирнува. „Па, како можеме да го избегнеме ова – како го 
викате?“
„Храната што сте ја фрлиле, а што сте можеле да ја изедете, се 
нарекува отпад од храна“, објаснува Сара. „И сите можеме да 
сториме многу нешта за да правиме помалку отпад од храна.“ 

10a  „Храната залудно се троши кога ставаме премногу храна 
на нашите чинии.  

10б Залудно се троши кога купуваме храна и не ја јадеме пред 
да се расипе.

10в  И храната залудно се троши кога рестораните или 
училишните мензи служат премногу големи порции или кога бараме 
премногу да ни стават во чинијата“.

11 „Значи, главно“, вели Али, „треба да внимаваме да не ставаме 
повеќе на чинијата отколку што можеме да изедеме. На крајот 

на краиштата, секогаш може да побарате репете ако сте погладни 
отколку што ви се чини. Ако порциите во мензата или во ресторанот 
се премногу големи, може да ги замолите уште на почетокот да ви 
послужат помала порција. Ако навистина имате премногу храна на 
чинијата, само замолете ги родителите/старателите да ја стават во 
затворен сад во фрижидерот за да ја изедете следниот ден.“ 

П: Дали некогаш си бил(а) во ресторан каде што не си можел(а) 
да изедеш сè што има на чинијата? 
Дали се сеќаваш што се случи со таа храна? 
(Ако училиштето има менза: Дали ти се случува да не можеш да 
изедеш сè на чинијата за време на ручекот во училиште? Дали 
некогаш бараш премногу да ти стават на чинијата?)

ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА 1 ПРИДРУЖЕН ТЕКСТ 
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12„И кога купувате со родителите“, додава Сара, „проверете 
дали сте го купиле само она што ќе можете да го изедете. 

Може да го натерате семејството да го стори истото – колку повеќе 
луѓе знаат како да се борат против фрлањето храна, толку подобро!“
„Аха!“ воскликнува Тео. „Значи, навистина е важно како се 
однесуваме кон храната?“ 
Али кима со главата. „Да, тоа навистина може да донесе промена. 
Сите јадат, и затоа секој може да направи нешто околу фрлањето 
храна.“
Тео ја гледа Ана. „Дали мислиш дека можеме да успееме?“
„Сигурна сум дека можеме“, кима Ана со главата. Таа гледа во 
чинијата. „И што ќе правиме сега со оваа храна?“ 

13 „Дали сте гладни?“ ги прашува Ана спасувачите на храна. 
„За пилешко?“ се смее Али. „Секогаш!“ 

„А тоа што нема да го изедеме ќе го ставите во фрижидерот за утре“, 
додава Сара.

14 Децата зрачат со задоволство. „Направи добро!“ извикува 
Сара и сите ѝ се приклучуваат: „Спаси храна!“ 

П: Што мислиш, што треба да направат со храната? 



■  ДОПОЛНИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ 
       за Основната лекција 1 

    

НАПРАВИ ДОБРО: 
СПАСИ ХРАНА!
ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ АКТИВНОСТИ се осмислени за понатамошно ангажирање на 
учениците со цел да го продлабочат разбирањето на главните пораки од Основната 
лекција 1.
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■ ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА 1: РАБОТНИ ЛИСТОВИ 

■ Ние сме спасувачи на храна!

Преку разговор за „личноста“ на спасувачите на храна и создавање на сопствена личност на 
суперхерој, учениците стануваат свесни за својата улога во борбата против отпадот од храна 
и се замислуваат себеси како клучни поттикнувачи на промената.

Драмската вежба „Јас сум спасувач на храна!“ почнува тука, со тоа што се бара од учениците 
да измислат приказна во која тие би биле спасувачи на храна.

60 мин. (30 мин. за Дел 1, 30 мин. за Дел 2)

• Отпечатени работни листови: РЛ1a, „Запознајте ги спасувачите на храна!“, РЛ 1б, 
„Може да фрлате помалку храна!“ и РЛ1в, „Сечење маски“ (по една за секој ученик)

• Фломастери, мрсни боички или водени бои

• Ножици

• Ластик, жица или волна

Инструкции:
Дел 1:

1. „Сега, откако ја слушнавме приказната за тоа како Ана и Тео се запознаа со 
спасувачите на храна, дали сакате да запознаете и некои други спасувачи на 
храна?“ Покажете ги сликите и прочитајте ги описите од работниот лист РЛ1a („Ние 
сме спасувачи на храна!“). Разговарајте за следното: Кој од спасувачите на храна 
ви е омилен? Што ви се допаѓа кај нив?

2. Поделете го работниот лист РЛ1б („Може да фрлате помалку храна!“). Охрабрете 
ги учениците да измислат свои спасувачи на храна, да смислат име и да нацртаат 
слики за различните предмети на работниот лист (омилена храна, работи што ги 
сакаат или мразат, која супермоќ ја имаат и сл.).

3. Поделете ги учениците во групи од по четворица и во секоја група меѓусебно нека си 
ги претставуваат своите суперхерои. Во зависност од големината на одделението и 
времето на располагање, можете да ги поканите учениците својот суперхерој да го 
претстават пред целото одделение наместо да ги поделите во помали групи.

Дел 2: 

4. Поделете ги листовите за сечење (РЛ1в, „Сечење маски“) и побарајте од 
учениците да ги исечат и да ги обојат. Кога учениците користат потенка хартија, 
маските може да бидат потрајни ако листот со маската го залепат на друг лист 
хартија, па потоа го исечат. Кога ќе направат дупчиња на обележаните места и ќе 
протнат ластик, конец или волна, ќе добијат вистински маски.

Потребно е:



РЛ1а

спасувачи на храна

15

САРА АЛИ

Сара е најмладата и најпаметната меѓу спасувачите на храна. Ги 
знае одговорите и на најтешките прашања. Дури и ако ја разбудиш 
среде ноќ (што Али редовно го прави), може точно да ти каже кои се 
следните чекори во вашиот план за намалување на отпадот. Сара 
не прифаќа „не“ за одговор и ќе им додева на другите сè додека не 
постапат така како што таа сака. 

Зошто да одиш кога можеш да трчаш? Зошто да шепотиш ако можеш 
да викаш? Али е најгласниот и најенергичниот палавко што воопшто 
некогаш станал спасувач на храна. Иако е мал, другите секогаш 
можат да го забележат во толпата: тој е во центарот на дејствието. 
Кога беше помал, Али мораше да помине многу време во болница, 
па така знае сè што може да се знае за јадење храна што не можеш 
да си ја избереш и во порции што не се со точната големина. Али е 
брз и досетлив и му се плашат поради триковите и итроштините што 
ги прави. Другите спасувачи на храна се среќни што уште не сфатил 
како да лета со нивниот хеликоптер за итни случаи.

САКА: да ја кажува таблицата за множење додека виси на скалите од 
креветот на кат во нејзината соба.
МРАЗИ: кога Али ќе ѝ ги врзе врвките на чевлите или ќе ѝ го украде 
последното колаче.
ПРЕКАР: Текнувало.
ОМИЛЕНА ХРАНА: домашно подготвен сендвич со пилешко.
СУПЕРМОЌ: за неколку секунди може да пресмета колку храна фрлил 
некој.

САКА: да ѝ го краде скејтбордот на Леа и да се спушта по  надолнината 
во неговата населба.
МРАЗИ: да си легне пред десет часот навечер.
ОМИЛЕНА ХРАНА: пица.
ПРЕКАР: Молња.
СУПЕРМОЌ: бескрајна енергија.

ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА 1 РАБОТНИ ЛИСТОВИ 
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РЛ1б

Али и Сара секогаш бараат помош, па можеш да им кажеш 
дека и ти сакаш да станеш спасувач на храна! 

Моето име како спасувач на храна:

Ми се допаѓа: 

Мразам: 

Мојата омилена храна: 

Мојата супермоќ:

Можеш да фрлаш помалку храна!

Јас како спасувач на храна



РЛ1в

М а с к и

17ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА 1 РАБОТНИ ЛИСТОВИ 
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■ Обој ме

Боењето на сликата со спасувачите на храна дополнително ќе ги поврзе учениците 
со приказната и на тој начин суптилно ќе ги зајакне пораките што таа ги праќа. 

Идеално е за помали ученици, како домашна работа, или ако ви остане време на 
крајот од часот. 

20 мин.

• Отпечатени работни листови РЛ2 (по еден за секој ученик) 

• Фломастери, мрсни боички или водени бои

Инструкции:

1. Поделете ги копиите од сликата. 

2. Побарајте од учениците да ги обојат. 

Потребно е:



РЛ2

Об
ој 

ме
!

19ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА 1 РАБОТНИ ЛИСТОВИ 
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■ Собери, намали го отпадот!

Оваа активност им овозможува на учениците да се поврзат со содржината на 
презентацијата на математичко ниво. 

За работниот лист РЛ3, учениците ќе треба да знаат да собираат. 

25 мин.

• Отпечатени работни листови РЛ3, „Собери, намали го отпадот!“ (по еден за 
секој ученик) 

• Отпечатен лист со решенија за вас 

Инструкции:

1. Поделете им на учениците по еден примерок од работниот лист РЛ3. 

2. Побарајте од учениците да ги решат вежбите (во групи или самостојно). 

3. Споредете ги резултатите.

Потребно е:



1. Ана и Тео купиле 4 јаболка и 3 банани. Тео изел едно јаболко на училиште, а второто му 
го дал на едно другарче. Едната банана станала кафена, па тој ја фрлил. На патот кон дома, 
на Ана ѝ паднало едно јаболко и се истркалало директно во канализација. Дома, децата 
подготвиле овошна салата со една банана и едно јаболко. Нивното куче, Џеки, избегало со 
последната банана. 

Децата изеле    овошја.  Тие фрлиле/загубиле   овошја.

2. Таткото на Ана и Тео подготвува чорба за семејството. Тој на пазарче купил 2 криви 
моркова, 1 свиткан праз и 1 мала брокула. Прво ги сечка заедно со зеленчукот што го има 
дома – 3 компири, 1 кромид и 1 пиперка – а потоа го готви и го зачинува јадењето. Семејството 
ќе се гоштава!

Таткото на Ана и Тео купил     зеленчуци. 

Во кујната веќе имало    зеленчуци. 

Чорбата е направена од     зеленчуци. 

РЛ3

21

Собери, намали 
го отпадот!

ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА 1 РАБОТНИ ЛИСТОВИ 
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■ Собери, намали го отпадот! (Решенија)

1. Ана и Тео купиле 4 јаболка и 3 банани. Тео изел едно јаболко на училиште, а второто му 
го дал на едно другарче. Едната банана станала кафена, па тој ја фрлил. На патот кон дома, 
на Ана ѝ паднало едно јаболко и се истркалало директно во канализација. Дома, децата 
подготвиле овошна салата со една банана и едно јаболко. Нивното куче, Џеки, избегало со 
последната банана. 

Децата изеле  4   овошја.  Тие фрлиле/загубиле 3   овошја.

2. Таткото на Ана и Тео подготвува чорба за семејството. Тој на пазарче купил 2 криви 
моркова, 1 свиткан праз и 1 мала брокула. Прво ги сечка заедно со зеленчукот што го има 
дома – 3 компири, 1 кромид и 1 пиперка – а потоа го готви и го зачинува јадењето. Семејството 
ќе се гоштава!

Таткото на Ана и Тео купил   4   зеленчуци. 

Во кујната веќе имало  5   зеленчуци. 

Чорбата е направена од   9   зеленчуци. 

РЛ3 решенија
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■ Пронајди ги разликите

Сликите ги прикажуваат спасувачите на храна во акција, а од учениците се бара да 
ги пронајдат разликите помеѓу нив. 

Идеално е за помали ученици, како домашна работа, и/или ако ви остане време на 
крајот од часот. 

25 мин. 
:

• Отпечатени работни листови РЛ4, „Пронајди ги разликите“ (по еден 
комплет за секој ученик) 

• Боички

Инструкции:

1. Поделете им на учениците по еден лист. 

2. Побарајте од учениците да ги заокружат разликите и да ги обојат сликите. 

3. Споредете ги резултатите.

Потребно е:

ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА 1 РАБОТНИ ЛИСТОВИ 
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РЛ4

П р о н а ј д и  г и  р а з л и к и т е
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■ ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА 1: ИГРИ

■ Меморија 
Во оваа верзија на популарната игра „Меморија“ учениците повторуваат некои од главните 
идеи и концепти на презентацијата.

45 мин.
• Отпечатени листови за играта „Меморија“ И1a, „Картички за меморија“ (по еден 

комплет на три до четири ученици)

• Фломастери или мрсни боички

Правила:
Измешајте ги картичките и поставете ги во редови, со сликата одоздола. Првиот играч 
ги превртува кои било две карти. Ако се исти, играчот ги чува и може повторно да се 
обиде; ако не се исти, на ред е следниот играч. Играта е завршена кога сите картички 
се извлечени, а играчот со најмногу погодени парови е победник.

Инструкции:

1. Користејќи ги картичките или презентацијата, покажете ги сите комплети слики. 
Разговарајте со учениците за прикажаното на секоја слика.

2. Поделете ги учениците во групи од по тројца или четворица. Ќе ви треба по еден 
отпечатен примерок од играта „Меморија“ И1.

3. Побарајте од учениците да ги исечат картичките и да ги обојат. За картичките да 
бидат поцврсти, може да им кажете на учениците да ги залепат на лист хартија 
пред да ги исечат.

4. Објаснете ги правилата (видете погоре).

5. Почнете ја играта!

6. Разговарајте за наученото.

Потребно е:
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И1а

М е м о р и ј а



И1а

27

М е м о р и ј а
ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА 1 ИГРИ
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■ Бинго – Не фрлај!
Оваа активност низ игра потсетува на некои од главните идеи во презентацијата. 

20 мин.

• Отпечатени картички И2a, „Картички за Бинго“ (по една за секој ученик)  
Има 25 картички. Ако на часот има повеќе од 25 ученици, отпечатете повеќе 
примероци; не е проблем и ако повеќе ученици користат иста картичка. 

• Еден примерок од картичките за наставници И2б, „Бинго картички за наставникот“ 

• Пластични жетони или други мали предмети (на пр., спојувалки) 

Правила:
• Секој играч добива бинго картичка. Наставникот на таблата црта различни предмети 

од картичките и гласно го кажува името на предметот што го црта. 

• Ако некој играч на својата картичка го има нацртаниот предмет, тој треба да се 
покрие со жетон или да се пречкрта со молив. (Имајте на ум дека картичките не 
можат да се користат повторно ако предметите на нив се пречкртани) 

• Кога некој играч има цела линија или колона со сите пречкртани предмети, тој или 
таа вика „Спаси храна!“ и тој/таа победува. 

Инструкции:

1. Поделете ги Бинго картичките И2a. 

2. Објаснете ги правилата на играта. 

3. Покажете ги картичките со слики (И2б). Именувајте ги предметите и разговарајте 
за она што е прикажано. 

4. Измешајте ги картичките со слики. 

5. Почнете ја играта!

Потребно е:



И2а

Б и н г о !
Б и н г о

Б и н г о

Б и н г о

Б и н г о

29ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА 1 ИГРИ
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И2а

Б и н г о !
Б и н г о

Б и н г о

Б и н г о

Б и н г о



И2а

31

Б и н г о !
Б и н г о

Б и н г о

Б и н г о

Б и н г о

ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА 1 ИГРИ
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И2а

Б и н г о !
Б и н г о

Б и н г о

Б и н г о

Б и н г о



И2а

33

Б и н г о !
Б и н г о

Б и н г о

Б и н г о

Б и н г о

ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА 1 ИГРИ
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И2б

Б и н г о !

Чувај ја преостанатата пица 
за следниот ден!



И2б

35

Б и н г о !

Ана ужива во храната.

ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА 1 ИГРИ
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И2б

Б и н г о !

Остатоците од оброкот стави ги во фрижидер за да 
ги изедеш следниот ден!



И2б

37

Б и н г о !

Јади ти, не храни ја кантата!

ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА 1 ИГРИ
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И2б

Б и н г о !

Јаболкото со кафени дамки сепак може да се јаде.



И2б

39

Б и н г о !

Исечи ги местата со дамки и изеди го 
остатокот од јаболкото.

ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА 1 ИГРИ
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И2б

Б и н г о !

Не фрлај храна што сè уште може да се јаде!



И2б

41

Б и н г о !

Размисли пред да купиш!

ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА 1 ИГРИ
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И2б

Б и н г о !

Земи си список за пазарење кога одиш да пазариш 
(млеко, јајца, јаболка).

млеко
јајца

јаболка



И2б

43

Б и н г о !

Ана бара помала порција.

Помалку

ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА 1 ИГРИ
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И2б

Б и н г о !

Не фрлај храна!



И2б

45

Б и н г о !

Не купувај повеќе од она што ти треба!

ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА 1 ИГРИ
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И2б

Б и н г о !

Сара – спасувач на храна



И2б

47

Б и н г о !

Али – спасувач на храна

ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА 1 ИГРИ
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И2б

Б и н г о !

Ана и Тео како спасувачи на храна.



И2б

49

Б и н г о !

Нашата храна се носи оддалеку.

ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА 1 ИГРИ
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И2б

Б и н г о !

Производството и превозот на храна создаваат 
стакленички гасови.



И2б

51

Б и н г о !

Стакленичките гасови се лоши за животната 
средина и нашето здравје.

ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА 1 ИГРИ
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И2б

Б и н г о !

За одгледување и производство на храна 
се троши вода.



И2б

53

Б и н г о !

Одгледувањето и производството на храна може да 
доведе до недостиг на вода.

ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА 1 ИГРИ
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И2б

Б и н г о !

Растенијата не можат да растат без вода.



И2б

55

Б и н г о !

Јади ја бананата дури и кога е малку кафена.

ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА 1 ИГРИ
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И2б

Б и н г о !

Презреаното овошје користи го за смути и џемови.



И2б

57

Б и н г о !

Не фрлај храна што сè уште може да се јаде!

ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА 1 ИГРИ
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■ ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА 1: 
ВЕЖБИ СО ДРАМСКИ ТЕКСТ

Вежбите со драмски текст поттикнуваат креативно и когнитивно навлегување во темата. 
Поканете ги учениците да се приклучат на овие вежби индивидуално или во парови и да го 
споделат напишаното едни со други.

ВЕЖБА 1: НАПРАВИ ДОБРО: СПАСИ ХРАНА!
„Фрлањето храна и не е толку голем проблем“, вели еден од твоите пријатели. 
Објасни му за да сфати зошто отпадот од храна е толку важно прашање и што 
можеме да направиме за да спречиме да се фрла толку многу храна. 

ВЕЖБА 2: Јас сум спасувач на храна! 
Замисли дека си еден од спасувачите на храна и замисли си авантура што ти се случува 
додека се бориш против фрлањето храна. Или наместо тоа, учениците може да нацртаат 
приказна во слики.



■  ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА 2

JАДИ ТИ, НЕ ХРАНИ ЈА 
КАНТАТА! ДЕВЕТ ЛЕСНИ 
СОВЕТИ ЗА ДА НЕ ФРЛАШ 
ХРАНА
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■ ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА 2: JАДИ ТИ, НЕ ХРАНИ ЈА 
КАНТАТА! ДЕВЕТ ЛЕСНИ СОВЕТИ ЗА ДА НЕ 
ФРЛАШ ХРАНА

Во втората основна лекција учениците учат повеќе за тоа како можат да го намалат отпадот 
од храна. Поточно, во оваа лекција дадени се девет корисни совети кои можат да им помогнат 
на учениците и на нивните семејства да го намалат отпадот од храна.

Главната алатка за предавање на содржината на Основната лекција 2 е Презентација 2, „Јади 
ти, не храни ја кантата, девет лесни совети за да не фрлаш храна“. Во зависност од времето, 
ресурсите и техничките уреди со кои располагате, може да одлучите да ги проектирате или 
да ги отпечатите слајдовите за илустрација (ќе ги најдете во Прилогот). Презентацијата е 
осмислена да се користи со придружниот текст (кој може да се најде на следните страници) 
што може да го прочитате или пак да се инспирирате и на учениците да им раскажете 
приказна. Во текстот има и прашања што може да послужат да започнете дискусија и да ги 
вклучите учениците. Тие се само предлози, затоа слободно променете ги, надополнете ги 
или скратете ги.

Забелешка: Учениците можеби нема да можат сами да ги спроведат сите девет совети. 
Поради тоа, во текстот на Основната лекција 2 се посочува дека родителите имаат клучна 
улога и дека треба да им помогнат на децата да ги спроведат активностите за спасување 
храна. Во основа, Основната лекција 2 има цел да ги информира учениците за конкретни 
активности за спасување храна и, следствено, да ги оспособи да бидат важни поттикнувачи 
за промена во своите семејства и заедници.

45 мин.
• Дигитална копија од презентацијата 
 Слајдовите може да ги отпечатите на транспарентни фолии и да ги проектирате 

со проектор со фолии или пак да ги отпечатите на хартија во А4 формат и да им ги 
покажувате на учениците додека го читате текстот на глас. 

• Отпечатен примерок од текстот
• Ако сакате да ги користите, ќе треба да го отпечатите и писмото до родителите и 

летокот „9 лесни совети“

Инструкции:

1. Покажете ја презентацијата и прочитајте го/раскажете го текстот или пак дајте им 
на учениците да го читаат на глас за време на часот или за домашна задача. 

2. Со учениците разговарајте за содржината. Прашањата во текстот може да се добра 
почетна точка за дискусија. 

3. Поделете им го писмото за родителите и летокот „9 лесни совети“ и замолете ги 
учениците да ги однесат дома за да им ги дадат на своите семејства.

Потребно е:
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Фрлањето храна е лошо за животната средина: придонесува за 
климатските промени што предизвикуваат на Земјата да е потопло 
отколку што треба. Шумите се сечат за да се направат полиња на 
кои се одгледува храна, и поради тоа многу животни го губат својот 
дом. Ако фрламе храна, повеќе луѓе во светот ќе гладуваат. Кога 
фрламе храна трошиме пари, труд, енергија и други ресурси.

Но добрата вест е дека постојат лесни начини добро да се искористи 
нашата храна. Ајде да слушнеме кои се тие!

1  Побарај помала порција. Најлесен начин да го намалиш отпадот 
од храна е да ставиш помалку храна на чинијата. Побарај помала 

порција и побарај репете ако сè уште ти се јаде откако ќе ја изедеш 
првата чинија. Така, ќе јадеш само онолку колку што ти треба и нема 
да се фрла храната што ќе остане на чинијата.

2 Чувај ја храната што останува. Ако ти остане храна, зачувај ја за 
друг ден. Наместо да ги фрлиш остатоците во канта, можеш да 

ги искористиш за утре. Исто така, можеш да ги замолиш родителите 
остатоците да ги стават во фрижидер и да ги загреат следниот 
ден. Ако не си сигурен дали ќе може останатата храна да се јаде 
следниот ден, замоли ги родителите да ја замрзнат и да ја зачуваат 
за понатаму. 

3 Купувај паметно. Бараш да ти купат диња само затоа што 
изгледа привлечно во продавница, но потоа ја фрлате бидејќи 

само ти во твоето семејство сакаш да јадеш диња; ставаш уште 
една кутија колачиња во количката која на крај ќе се фрли, зашто 
нема да можеш да ги изедеш. Често купуваме повеќе храна отколку 
што можеме да изедеме. Но лесно можеш да не купуваш премногу.

Најважно е да размислиш пред да купиш нешто: замоли ги 
родителите да ги планираат оброците и да го купуваат само 
тоа што е потребно. Замоли ги родителите да напишат список 
за пазарење пред да тргнат во продавница или на пазар. Така е 
помала веројатноста да купат работи што не ви требаат и нема да 
ги изедете.

■ ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА 2: ПРИДРУЖЕН ТЕКСТ
 JАДИ ТИ, НЕ ХРАНИ ЈА КАНТАТА!
 ДЕВЕТ ЛЕСНИ СОВЕТИ ЗА ДА НЕ ФРЛАШ ХРАНА

П: Дали ти текнува како можеш да не купуваш премногу? 
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4 Купувај „грдо“ овошје и зеленчук. 

Јаболкото треба да биде тркалезно и месесто, морковот долг и 
прав, компирот совршено мазен – или не треба? Не баш! Овошјето 
и зеленчукот може да имаат разни форми и големини, и сите се 
еднакво вкусни и добри за јадење: јаболкото може да е нерамно, 
морковот може да е малку свиткан, а компирот може да е искривен 
и нерамен – но сепак ќе го имаат истиот вкус и ќе бидат исто толку 
здрави за јадење. Ако има овошје и зеленчук со чуден облик, можеш 
да ги купиш токму нив и да побараш и од родителите да купуваат 
такво овошје и зеленчук. 

5 Провери го фрижидерот. За да остане свежа и безбедна за 
јадење, храната треба да се чува на температура од 1 до 5 

Целзиусови степени. Зготвената храна треба да се чува во затворен 
сад во фрижидер. Заедно со родителите, провери дали фрижидерот 
е поставен на вистинската температура и дознај каде треба да се 
чуваат различните видови храна. Исто така, провери фрижидерот 
да не е преполн! Преполн фрижидер троши повеќе енергија и 
голема е веројатноста дека ќе заборавиш што сè има во него. 

6 ПВПИ: Прво влегло, прво да излезе! Ова правило е еден од 
најлесните начини да не фрлаш храна: кога ќе завршите со 

пазарењето, ти или родителите треба да ја прередите храната 
во фрижидерот или во шпајзот, односно постарите работи да ги 
ставите напред, а најновите – што можат да издржат најдолго – да 
ги ставите одзади. На овој начин прво ќе ги изедете производите 
што биле купени претходно, а и најновата храна ќе биде еднакво  
добра за јадење кога ќе стигне на ред. 

Кое е најсмешното овошје или зеленчук што некогаш си 
го видел? И дали мислиш дека грдото овошје или зеленчук 
имаат поинаков вкус?
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7 Дознај што значат датумите на храната  

Честопати на спакуваната храна има отпечатено датуми. Најважен 
од нив е датумот што се вика „рок на употреба“. Тој ни кажува кога 
можеме да очекуваме да се расипе храната што лесно се расипува, 
како  на пример, свежото месо. Ако јадеш храна со истечен рок на 
употреба, може да се разболиш. Ако не можеш да ја изедеш храната 
пред да истече нејзиниот рок на употреба, може да ја замрзнеш, па 
подоцна да ја одмрзнеш и да ја изедеш. Но кога ќе � помине рокот 
на употреба, а храната не е замрзната, ќе мора да ја фрлиш. 

На дел од храната може да има и датум до кој стои „најдобро 
употребливо до“ наместо „рок на употреба“. Ако на некој производ 
пишува „најдобро употребливо до“ одреден датум, тоа само значи 
дека вкусот, мирисот и изгледот на храната ќе бидат најдобри пред 
тој датум. Но тоа не ни кажува кога храната навистина ќе се расипе 
и нема да биде безбедна за јадење. Ако пакувањето не е оштетено 
и храната се чува правилно, обично е безбедна за јадење и по 
датумот „најдобро употребливо до“. Вообичаено може да се види 
дали храната е во добра состојба ако добро ја погледнеш, а можеш 
и да прашаш некој возрасен. Ако храната изгледа, мириса и има 
добар вкус и по датумот напишан кај „најдобро употребливо до“, 
вообичаено сè уште може да се јаде.  

8 Искористи ја во градината како ѓубриво. Ако сепак мора да се 
фрли дел од храната, искористи ја како ѓубриво во градината: 

постави кутија за компостирање на остатоци од храна и лушпи од 
овошје и зеленчук! За неколку месеци ќе имаш богат и вреден 
компост за растенијата што ги одгледуваш.

Кутијата за компост можеш да ја поставиш со помош на родителите. 
Запомни, можеш да поставиш кутија за компост дури и ако имаш 
малку простор. На Интернет може да најдеш многу информации на 
оваа тема. 

9 Споделуваме затоа што се грижиме. На многу места, луѓето што 
се загрижени за фрлањето храна им помагаат на продавниците 

и на купувачите да ја споделуваат храната. Народните кујни користат 
храна на која наскоро ќе ѝ истече рокот за да подготват оброци за 
сиромашните луѓе. Училишните мензи ја донираат преостанатата 
храна во банките за храна. Рестораните „Вкусете го отпадот“ готват 
само со безбедна и хранлива храна која требало да се исфрли од 
продавниците. Бројот на спасувачи на храна во светот расте – најди 
ги и придружи им се!

Да се фрла храна значи залудно да се трошат пари, труд, енергија и други ресурси. 
Кога ја користиме храната паметно, заштедуваме пари и се бориме против климатските 
промени. Затоа, купувај внимателно, чувај ја храната паметно и користи ги и остатоците 
од јадењето. Натерај ги твоите пријатели и семејството да го сторат истото: заедно 
можеме да ПРАВИМЕ ДОБРО: СПАСИ ХРАНА!

П: Дали си забележал/а дека на храната има датуми?  
Што мислиш дека значат? 

ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА 2 ПРИДРУЖЕН ТЕКСТ



■  ДОПОЛНИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ 
за Основната лекција 2 

JАДИ ТИ, НЕ ХРАНИ ЈА 
КАНТАТА! ДЕВЕТ ЛЕСНИ 
СОВЕТИ ЗА ДА НЕ ФРЛАШ 
ХРАНА 

     
Следуваат практични ДОПОЛНИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ кои се однесуваат 
на конкретни активности за намалување на отпадот од храна, согласно 
наведеното во Основната лекција 2. 

Целта на овие активности е да ги охрабрат учениците да преземат мерки 
против фрлањето храна и да го продлабочат своето практично разбирање и 
знаење за начинот на кој можат да го сторат тоа.
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■ ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА 2: РАБОТНИ ЛИСТОВИ

■ Ајде да не фрламе храна 
Во оваа вежба од учениците се бара да оценат како се однесуваат со храната дома и да 
размислат како можат да го намалат отпадот од храна во своето семејство. 

25 мин.
• Отпечатени копии од работниот лист РЛ5, „Ајде да не фрламе храна!“ (по еден за 

секој ученик) 

Инструкции:

1. Објаснете со следните зборови: „Сега, откако слушнавме како може да се намали 
отпадот од храна, да размислиме што може секој од нас да стори во својот дом“.

2. Прашајте ги учениците дали тие или нивните семејства веќе следат некои од 
советите дадени во презентацијата. Како можат да избегнат да фрлаат храна во 
иднина, и што ќе прават отсега?

3. Поделете ги примероците од работниот лист РЛ5 и замолете ги учениците да 
одговорат на прашањата со цртање или со текст од неколку реченици.

Потребно е:
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РЛ5

За да спаси повеќе 
храна, моето семејство 

треба... 
Моето семејство спаси 

храна преку...

За да спасам повеќе храна, во 
иднина ќе...

Ајде да не фрламе храна!
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■  Како ја чуваме храната 

Овој работен лист објаснува како треба да се чуваат различните видови храна, како на 
пример, свежо или варено месо, овошје и зеленчук. 

25 мин. (+ домашна задача)

• Отпечатени работни листови РЛ6a и РЛ6б, „Како ја чуваме храната“ (по еден за 
секој ученик) 

• Ножици 

• Лепило

• Мрсни боички или фломастери

• Отпечатен лист за поддршка за вас

Инструкции:

1. Прашајте ги учениците дали знаат како правилно се чува храната. Зошто е важно 
да знаеме каде и како да ја чуваме храна? 

2. Поделете примероци од работниот лист РЛ6a и РЛ6б и замолете ги учениците да ги 
обојат и исечат илустрациите на работниот лист РЛ6б. 

3. Во групи од по двајца или тројца, учениците нека разговараат која храна треба да 
се чува во фрижидер, а која може да се чува надвор од фрижидерот. 

4. Разговарајте за заклучоците и, ако има потреба, дајте им дополнителни 
информации од листот со решенија. Штом учениците ќе разберат каде треба 
да се чуваат различните видови храна, кажете им да ги залепат сликичките на 
правилното место. 

5. За домашна задача, замолете ги учениците заедно со своите родители да го 
пополнат работниот лист РЛ6a така што ќе одберат едно од омилените јадења и 
ќе истражат како тоа треба да се чува, а потоа ќе ги пополнат празните места во 
работниот лист.

Потребно е:

ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА 2 ПРИДРУЖЕН ТЕКСТ
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■  Како ја чуваме храната – Лист за поддршка

Храната понекогаш се фрла затоа што се расипала. Ако ја чуваме правилно, ќе фрлиме помалку 
храна. Следи ги овие совети за храната да остане свежа и здрава за јадење!

Многу внимавајте со...
…свежото месо: Свежото месо мора да се чува исклучиво во фрижидер и поради тоа, штом ќе 
го донесете дома од продавница, што побрзо ставете го во фрижидер. Не јадете незготвено 
месо по истекот на „рокот на употреба“ (освен ако месото не е замрзнато пред тој датум). Ако 
не можете да го искористите пред да помине рокот на употреба, замрзнете го. Замрзнатото 
месо ќе може да се јаде по подолго време. Сите прехранбени артикли, откако ќе се одмрзнат, 
не смеат повторно да се замрзнуваат. 

Следните производи стави ги во фрижидер што е можно поскоро: 
Зготвено пилешко: Зготвеното пилешко треба да се стави во фрижидер или во замрзнувач 
што е можно поскоро. Олади го побрзо така што ќе го ставиш во неколку плитки чинии или 
садови за храна. Ако сакаш да го подгрееш пилешкото, нека се грее најмалку две минути за 
да се уништат сите бактерии. 

Варен ориз: Сувиот ориз трае многу долго, но штом ќе се свари, може да се чува само два-
три дена. Многу е важно варениот ориз да се стави во фрижидер што е можно поскоро. За да 
се излади побрзо, подели го оризот во неколку плитки садови за храна, а потоа, штом ќе се 
излади, стави го во фрижидер. 

Сварениот ориз што се остава полека да се олади и не се чува во фрижидер може да предизвика 
труење со храна. 

Варени тестенини: Исто како и сувиот ориз, сувите тестенини траат многу долго, но треба 
да се изедат во рок од два-три дена откако ќе се сварат. Преостанатите сварени тестенини 
стави ги во фрижидер откако доволно ќе се оладат. Стави ги во плитки садови за да се забрза 
ладењето. Сварените тестенини што се оставени полека да се оладат и не се чуваат во 
фрижидер може да предизвикаат труење со храна.

Сирење: Сирењето мора да се чува во фрижидер. Откако ќе се отвори, исеченото сирење 
ќе остане меко и влажно ако го покриеш со пластична фолија или го ставиш во херметички 
затворен сад. Ако не се покрие правилно, ќе се стврдне.

Остатоци од пица: Остатоците од пица може да се чуваат и три-четири дена доколку соодветно 
се чуваат во фрижидер. Пицата треба да се стави во фрижидер веднаш штом ќе се олади.

Овие прехранбени производи не се расипуваат лесно:
Леб: Свежиот леб најдобро е да се чува во хартиена кеса: хартијата му овозможува на лебот 
да дише, поради што има помали шанси да мувлоса. Исечениот леб најдобро е да се чува 
во пластичната кеса во која се купува за да остане свеж. Лебот може и да се замрзне во 
херметички сад за замрзнување, или пак во пластичната кеса во која е купен. Внимавај да не 
се развие мувла на лебот: ако е мувлосан, немој да го јадеш. Дури и ако мувлата ја има само 
на едно парче, фрли го целиот леб. Ако лебот се стврднал, но нема знаци на мувла, совршено 
е безбеден за јадење и можеш од него да направиш кубети, тост или да го искористиш за 
ќофтиња. 

Овошје и зеленчук: Некои овошја и зеленчуци, како што се нектарините, праските, доматите, 
кивите и крушите, може да се чуваат во кујна на отворено за да созреат. Откако ќе созреат, ќе 
траат најдолго ако се чуваат во фрижидер. Исеченото овошје треба да се покрие и да се стави 
во фрижидер. На тој начин нема да ја загуби бојата и ќе го зачува квалитетот и безбедноста. 
Ако испрскаш сок од лимон врз исечено овошје и зеленчук, како на пример врз јаболка или 
авокадо, тие нема да потемнат. Јаболката стануваат кафени многу бргу откако ќе се исечат, но 
сепак се добри за јадење, под услов да не станат лигави.
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Храната понекогаш се фрла затоа што се расипала. Ако правилно ја чуваме, ќе фрламе помалку 
храна. Исечи ги видовите храна кои се наоѓаат на следната страница и залепи ги таму каде што 
мислиш дека припаѓаат, а потоа одговори/дополни ги речениците под илустрациите.

Едно од моите омилени јадења е:...............................................................................................................................
Тоа се расипува ако…  .....................................................................................................................................................
За да биде свежо и безбедно за јадење, морам.......................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

Фрижидер

Шпајз

ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА 2 РАБОТНИ ЛИСТОВИ
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РЛ6б

Свежо месо

Зготвено 
пилешко

Варен ориз

Варени тестенини

Сирење

Остатоци од пица

Леб

Салата

Јагоди
Неварени 
тестенини

Брашно
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■  Лудило во фрижидерот
Со помош на оваа активност учениците учат каде да стават одредена храна во фрижидерот.

25 мин. (+ домашна задача)
• Отпечатени примероци од летокот РЛ7в, „Лудило во фрижидерот: 

Што каде стои?“ 
• Отпечатени примероци од работните листови РЛ7a и РЛ7б, „Лудило 

во фрижидерот“ (по еден за секој од учениците) 
• Боички 
• Ножици
• Лепило 

Инструкции:

1. Објаснете: Температурата во фрижидерот е различна, а за да биде храната свежа подолго 
време, мора да знаеш во кој дел од фрижидерот е најдобро да се чува. 

2. Поделете ги примероците од работниот лист РЛ7a, па учениците нека го разгледаат 
фрижидерот. Прашајте ги: „Каде мислите дека е најстуденото место во фрижидерот? Што 
треба да се чува таму? Каде е најтоплиот дел? Што мислите, што треба да се чува таму? 
Дали знаете каде треба да се чуваат овошјето и зеленчукот?“ 

3. Објаснете: „Повеќето фрижидери имаат фиоки на дното, во кои се чуваат овошје и 
зеленчук, кои на овој начин ја задржуваат свежината. Една од овие фиоки нека биде за 
зеленчук, а другата за овошје“. Кажете им на учениците да ги обојат фиоките со зелена 
боја. 

4. Објаснете: „Над фиоките (на најдолната полица) е најстуденото место во фрижидерот. 
Овде треба да се чува храна што лесно се расипува, како што се свежата риба и месото. 
Свежата риба и месото треба да се чуваат во херметички затворени садови. Тоа ќе помогне 
да останат свежи и ќе спречи од нив да капе врз другата храна. Сокот од свежото месо и 
риба може да содржи бактерии кои можат сериозно да ве разболат, затоа внимавајте да не 
дојде во контакт со друга храна што би ја јаделе без претходно да ја готвите (како на пр., 
салата или сирење)“. Кажете им на учениците да ја обојат долната полица во сино. 

5. Објаснете: „Горните полици се вториот најтопол дел од фрижидерот. Овде може да чувате 
храна што не треба да се готви, како што се остатоци од готвена храна, сечено месо, јогурти 
и сирење“. Побарајте од учениците да ги обојат двете горни полици во портокалова боја. 

6. Објаснете: „Вратите се најтоплиот дел од фрижидерот, така што таму се чува храна што 
нема лесно да се расипе, како што се сокови или кечап. И покрај тоа што многу фрижидери 
имаат посебна преграда за јајца на вратата, јајцата не треба да се чуваат тука, туку на 
горните полици во фрижидерот. Истото важи и за млекото“. Кажете им на учениците да ја 
обојат вратата на фрижидерот во црвена боја.

7. Заедно поминете ги прехранбените производи на страница 2, именувајте ги и објаснете ги 
различните видови храна за сите да разберат што е прикажано. 

8. Побарајте од учениците да ги обојат видовите храна и да ги исечат. 
9. Поделете ги учениците во групи од по четворица. Побарајте од нив да определат каде 

треба да се чуваат различните видови храна и да ги стават во соодветните делови од 
фрижидерот. 

10. Споредете ги резултатите, а потоа побарајте од учениците да ја залепат храната на 
правилното место. 

11. За домашна задача, со помош на летокот РЛ7в, учениците треба да го разгледаат 
фрижидерот во својот дом и заедно со своите родители или старатели да проверат 
дали храната е на правилното место. Ако не е, замолете ги да го преуредат со помош на 
родителите или старателите. Побарајте од нив дома да го закачат нацртаниот фрижидер 
на вратата од вистинскиот фрижидер. 

12. Кога ќе ја донесат домашната задача, разговарајте за следново: Каква беше ситуацијата 
во фрижидерот во споредба со упатствата што ги добија на училиште? Дали преместиле 
нешто и ако преместиле, што било тоа?

Потребно е:

ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА 2 РАБОТНИ ЛИСТОВИ
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РЛ7a

Лудило во фрижидерот

Не ставај премногу храна во фрижидерот.

Затвори го фрижидерот што е можно 
поскоро откако ќе извадиш што ти треба.

Температурата во фрижидерот нека биде 
меѓу 1 и 5°Ц!



РЛ7б

7373

Лудило во фрижидерот

Јогурт

МЛЕКО

КЕЧАП

СВЕЖО

СОК

Исечи!
ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА 2 РАБОТНИ ЛИСТОВИ
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■ ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА 2: СИ РАЗГОВАРАМЕ

■  Можеш подобро! 
Преку приказната за Ана и Тео, учениците ги препознаваат активностите со кои се троши 
храна и размислуваат како да спасат храна.

25 мин.
:

• Отпечатени примероци од работниот лист Д1, „Можеш подобро!“ 
(по еден за секој ученик) 

• Отпечатен лист со решенија за вас 

Инструкции:

1. Прочитајте ја приказната на Д1 („Можеш подобро!“).

2. Објаснете: „Некои работи што ги направија Ана и Тео покажаа дека тие залудно 
фрлаат храна. Ајде заедно да размислиме кои се тие“.

3. Прочитајте ја приказната повторно, правејќи пауза по секоја реченица, за да можат 
учениците да дискутираат дали Ана и Тео придонеле за фрлање храна преку своите 
постапки. Ако учениците се согласат дека Ана и Тео навистина залудно фрлале 
храна, разговарајте што можеле да сторат поинаку. Можете да го користите листот 
со решенија за да забележите кои активности предизвикуваат фрлање на храна и 
да размислите што може да се преземе за да се спаси храна.

Потребно е:

Шкаф
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Можеш подобро! Направи добро: спаси храна!

Тео и Ана се гладни. Следи ја нивната приказна и види дали се сеќаваат на сè што им 
објаснија спасувачите на храна за тоа како да спасат храна. Дали ќе направат сè како што 
треба, или може да постапат поразумно за да избегнат фрлање храна? 

Ана и Тео се враќаат гладни од училиште. Тато им вели да одат да купат нешто за ужина од 
локалната продавница додека го чекаат ручекот. Пред да заминат, тие набрзина погледнуваат 
во фрижидерот и гледаат дека има неколку портокали, јагоди и малку тестенини. Не го 
забележуваат пакетот овошни јогуртчиња. „Да направиме ли список?“ прашува Тео. „Не 
треба, и така ќе земеме само нешто малку за грицкање“, одговара Ана.

Тие одат во продавницата, земаат кошница за пазарење и во неа ставаат банани и јагоди. 
Продавачот им предлага да го пробаат грдото овошје и зеленчук. „Имаме грдо овошје и 
зеленчук на акција. Нивниот вкус е исто толку убав!“ вели тој. „Не се исти“, ѝ вели Тео на 
Ана и продолжуваат понатаму. „Дали ни требаат овошни јогуртчиња?“ прашува Ана. „Не сум 
сигурен“, одговара Тео. „Но на акција се, ако купиме едно, другото ни е бесплатно, затоа мора 
да земеме!“ извикува Ана и ги става во кошницата.

Кога стигнуваат дома, целата храна што ја купија ја ставаат на работната плоча во кујната. 
Тато им порачува да ги завршат домашните задачи пред да гледаат телевизија. Тие втрчуваат 
во дневната соба за да ја гледаат омилената емисија. „Еј!“ вика тато. „Нема телевизија 
додека не ја ставите храната во фрижидер.“ Со негодување, тие се враќаат во кујната и 
набрзина ја фрлаат храната во фрижидерот. „Не е важно каде!“ вика Ана. „Да, само што не 
почнала епизода од серијата Сказните на Биби“, се согласува Тео. Тие ја фрлаат храната 
во фрижидерот колку што можат побрзо и се враќаат во дневната соба, токму кога почнува 
нивната омилена емисија.

Д1



■  Можеш подобро! НАПРАВИ ДОБРО: СПАСИ ХРАНА! (Решенија)
       (Однесувањето што залудно троши храна е подвлечено, а предлозите за алтернативни 

решенија за спасување на храна се закосени.)

Ана и Тео се враќаат гладни од училиште. Тато им вели да одат да купат нешто за ужина 
од локалната продавница додека го чекаат ручекот. Пред да заминат, тие набрзина 
погледнуваат во фрижидерот и гледаат дека има неколку портокали, јагоди и малку 
тестенини. Не го забележуваат пакетот овошни јогуртчиња. (Требаше внимателно 
да погледнат за да проверат да не пропуштиле нешто.) „Дали треба да направиме 
список?“ прашува Тео. „Не треба, и така ќе земеме само нешто малку за грицкање“, 
одговара Ана. (Секогаш треба да направиш список за купување за да не купиш работи 
што не ти требаат.) 

Тие одат во продавницата, земаат кошница за пазарење и во неа ставаат банани 
и јагоди. (Веќе има јагоди во фрижидерот.) Продавачот им предлага да го пробаат 
грдото овошје и зеленчук. „Имаме грдо овошје и зеленчук на акција. Нивниот 
вкус е исто толку убав!“ вели тој. „Не се исти“, ѝ вели Тео на Ана и продолжуваат 
понатаму. (Искривените или грди овошки и зеленчуци се исто толку хранливи како и 
вообичаените, под услов да не се оштетени.) „Дали ни требаат овошни јогуртчиња?“ 
прашува Ана. „Не сум сигурен“, одговара Тео. „Но на акција се, ако купиме едно, 
другото ни е бесплатно, затоа мора да земеме!“ извикува Ана и ги става во кошницата. 
(Тие веќе имаат јогуртчиња дома. Немој да те залажуваат понуди од типот „плати едно, 
земи две“, купи толку храна колку што можеш да изедеш. Не купувај непотребна храна 
само поради тоа што е на попуст.)

Кога стигнуваат дома, целата храна што ја купија ја ставаат на работната плоча во 
кујната. (Купените работи веднаш требаше да ги стават во фрижидер.) Тато им вели 
да одат да напишат домашно пред да гледаат телевизија. Тие втрчуваат во дневната 
соба за да ја гледаат омилената емисија. „Еј!“ вика тато. „Нема телевизија додека не 
ја ставите храната во фрижидер.“ Со негодување, тие се враќаат во кујната и набрзина 
ја фрлаат храната во фрижидерот. (Со храната мора внимателно да постапуваш: не 
расфрлај ја!) „Не е важно каде!“ вика Ана. (Храната треба да се стави на соодветното 
место во фрижидерот, а не само да се стави каде било!) „Да, само што не почнала 
епизода од серијата Сказните на Биби“, се согласува Тео. Тие ја фрлаат храната 
во фрижидерот колку што можат побрзо и се враќаат во дневната соба, токму кога 
почнува нивната омилена емисија.

Д1 (решенија)

77ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА 2 СИ РАЗГОВАРАМЕ
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■  Стоп за отпадот од храна! 
Со заедничкото осмислување на постери, учениците ќе се потсетат и ќе да го продлабочат 
своето знаење за клучните концепти во врска со намалувањето на отпадот од храна. 

60 мин.

• A2 или A3 хартија (по еден лист за група од двајца до четворица ученици) 

• Фломастери, мрсни боички или водени бои 

• Остатоци од штоф, весник или исечоци од списание 

• Ножици 

• Лепило

Инструкции:

1. Размислувајте заеднички на глас: Како може да фрламе помалку храна? Што може 
да направиме со остатоците од храна? 

2. Поделете ги учениците во групи од по двајца или тројца. 

3. Побарајте од секоја група да избере една од следниве теми: „Како помалку да 
фрламе храна?“ и „Што можеме да сториме со остатоците?“. 

4. Побарајте од учениците да подготват постер за нивната тема, со цртање, пишување 
и/или користење исечоци од весници и списанија. 

5. Повикајте ја секоја група да излезе пред другите ученици и да го претстави својот 
постер.

Потребно е:
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■ Договор во одделението
Учениците во групи објаснуваат што планираат да направат за да го намалат отпадот од храна. 
По дискусијата, учениците ќе потпишат договор со што ќе ја покажат својата посветеност за 
решавање на проблемот. 

25 мин.

• Еден примерок од Д2 (образец за договор во одделението) 

Инструкции:

1. Поделете ги учениците во групи од по двајца или тројца. 

2. Побарајте од секоја група да наведе три главни активности со кои може да го намали 
отпадот од храна. 

3. Потоа наставникот ја води дискусијата во училницата, поканувајќи ја секоја група да 
сподели барем една од своите идеи. Идеите можат да се запишат на таблата. Тоа ќе 
биде основата за договорот. 

4. Потоа наставникот ќе го внесе резултатот од групната дискусија во договор кој 
учениците ќе го потпишат (договорот може да го потпише целата група или, пак, 
учениците можат да потпишат и поединечни договори). Пример-договор има во 
документот Д2. Потоа договорот (или договорите ако се повеќе) може да се изложат 
во училницата како потсетник за обврската што ја презеле учениците.

Потребно е:
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Д2

Заеднички работиме за да спасиме храна: 
Нашиот договор со одделението
Фрлањето храна е лошо за животната средина, при што залудно се трошат пари и се 
придонесува за глад во светот. За да спасиме храна, ние, учениците од ________ одделение, 
ќе го направиме следното:

1. Ќе јадеме полека и со внимание.

2. Ќе побараме соодветни порции за ручек.

3. Ќе ја донираме храната што ќе ни остане во заедничка чинија со остатоци од која 
секој може да јаде.

4. Ќе се потсетуваме едни со други да не фрламе храна.

5. Ќе го компостираме или рециклираме отпадот од храна што не можеме да го 
избегнеме.

Ајде НАПРАВИ ДОБРО: СПАСИ ХРАНА!

Училиште и град, датум              Потписи
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■ ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА 2: ИГРИ

■ Не фрлај! Игра на табла 
Содржи клучни факти за тоа како да не се фрла храна, а оваа игра на среќа може да ја играат 
од две до шест деца. Учениците притоа ги повторуваат клучните совети за намалување на 
отпадот од храна.

20 мин.
: 

• Отпечатени примероци од играта И4 (по еден за секои тројца или четворица 
ученици)

• Фигури за играта (тоа може да се и жетони со различна боја или камчиња, по еден 
за секој ученик)

• Коцка (по една на секои три или четири ученици)  

Правила:
Целта на играта е прв да се стигне до последното поле.

Почнува ученикот што фрлил најмалку храна во изминатите два дена. Ако не можете 
да одредите кој ученик фрлил најмалку храна, тогаш ќе започне ученикот кој прв ќе 
фрли шестка. 

Следниот ученик исто така ја фрла коцката и ја поместува фигурата за толку места 
колку што добил со фрлањето на коцката. Редоследот се менува според движењето 
на стрелките на часовникот (освен кога ќе се добие шестка, во тој случај е дозволено 
истиот ученик повторно да фрла.) 

Ако се застане на поле со активност, ученикот ја чита пораката на глас и соодветно ја 
поместува фигурата.

Инструкции:

1. Поделете ги учениците во групи од по тројца или четворица.

2. Поделете ги отпечатените примероци од играта. 

3. Објаснете ги правилата.

4. Почнете ја играта!

Потребно е:
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И4

Игра на табла

СТАРТ

КРАЈ

Н А П Р Е Д
Н А З А Д

КУПИ КРИВ 
МОРКОВ СТАВИ ПРЕМНОГУ ХРАНА НА 

ЧИНИЈАТА И НЕ МОЖЕШ ДА ЈА 
ИЗЕДЕШ 

НЕ МОЖЕШ ДА ИЗЕДЕШ СÈ ОТИ 
ПОБАРА ПОВЕЌЕ ОТКОЛКУ ШТО 

МОЖЕШ ДА ИЗЕДЕШ 
ОСТАТОЦИТЕ ОД 

РЕСТОРАНОТ ТИ ГИ 
СПАКУВАА ЗА ДОМА 

ОТИДЕ ДА КУПУВАШ СО СПИСОК ЗА ПАЗАРЕЊЕ 

ГИ ФРЛИ ОСТАТОЦИТЕ 
НАМЕСТО ДА ГИ СТАВИШ ВО 

ФРИЖИДЕР 

МОРАШЕ ДА ФРЛИШ РАСИПАНА ХРАНА ОД ЗАДНИОТ ДЕЛ НА ФРИЖИДЕРОТ 

ГО ПРИМЕНИ ПВПИ: 
НАЈНОВАТА ХРАНА ОДЗАДИ, 

НАЈСТАРАТА НАПРЕД 

ПРОВЕРИ ДЕКА ФРИЖИДЕРОТ 
Е НАМЕСТЕН НА 1 ДО 5°Ц 

ОСТАНАТАТА ХРАНА 

СЕ РАСИПАЛА ОТИ 

НЕ СИ ЈА СТАВИЛ ВО 

ФРИЖИДЕР 

ПОКАН
И ПРИЈА

ТЕЛИ
 ДА 

ГОТВИТ
Е СО

 ОСТАТ
ОЦИ 

НЕ ГО ДОЈАДЕ ЈАБОЛКОТО ЗАШТО ПОТЕМНЕЛО 
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■ ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА 2: ПРОЕКТИ

■  Дневник за зачувана храна
Дневникот ќе им помогне на учениците да ги запишуваат активностите за да фрлаат помалку 
храна и да ги информираат за тоа своите семејства. Тие треба да ги запишуваат своите 
активности во текот на три дена. 

3 дена
• Отпечатени примероци од „Дневникот за зачувана храна“ (П1), по еден примерок 

за секој ученик 
• Црвени, жолти и зелени самолепливи точки (по две за секој ученик)
• Писмо до родителите (по едно за секој ученик – за пример, видете ја страница 96)
• Отпечатени примероци од Наградите за зачувана храна (по една за секој ученик – 

за пример, видете на страниците 93 и 94)

Инструкции:
1. Седнете во круг и замолете ги децата едно по едно да го оценат своето однесување: Дали 

мислиш дека фрлаш многу храна? Зошто? 
2. Побарајте од секој ученик сам да избере самолеплива точка: зелена ако мисли дека не 

фрла воопшто храна или пак дека фрла многу малку, жолта ако мисли дека фрла умерена 
количина, а црвена ако мисли дека фрла голема количина храна. 

3. Поделете ги примероците од Дневникот за зачувана храна и замолете ги учениците да ја 
стават својата самолеплива точка во аголот. 

4. Објаснете им што треба да прават со дневникот: по секој оброк (не на крајот на денот!), 
секој ученик треба да наведе што и колку од храната фрлил. На крајот на денот, исто 
така треба да дополнат ако фрлиле и нешто дополнително во текот на денот. Во колона 
1, учениците запишуваат колку храна изеле за појадок, ручек и вечера. Во колона 2 
запишуваат колку храна ставиле во фрижидер затоа што им останала од секој оброк. 
Слично на тоа, во колона 3 учениците ја бележат количината храна што ја фрлиле во 
кантата за отпадоци. Кажете им на родителите/старателите што правите и побарајте 
помош од нив!

5. Поделете им го писмото за родителите и замолете ги учениците да им го дадат на своите 
родители или старатели.

6. На почеток на секој ден прашајте ги учениците како им оди пополнувањето на дневникот. 
По два дена, разговарајте за следново: Дали се изненадени од количеството храна што 
ја фрлиле? Ако се, дали сметаат дека е потребно да ја сменат бојата на самолепливата 
точка? 

7. По три дена откако почнале да го водат дневникот, дискутирајте за следново: Што научи во 
текот на оваа недела? Дали твоите навики се сменија? (Ако е така, замолете ги учениците 
да изберат друга самолеплива точка и да ја стават врз старата.) Дали пишувањето на 
дневникот влијаеше врз начинот на кој твоето семејство постапува со остатоците од 
храна? Дали мислиш дека твоето семејство може да продолжи да ја намалува количината 
храна што ја фрла? Што може да ти помогне да продолжиш и понатаму да го правиш тоа? 

8. Внесете го името и доделете ја наградата за намалување на отпадот од храна на секој 
ученик.

Потребно е:

Појадок
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П1

Дневник за зачувана храна Моето име:
Датум:

Појадок

Ручек

Вечера

Ужина
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■ Табла со симболи за спасување храна
Таблите со симболи ги поттикнуваат учениците да го намалат отпадот од храна и дома и во 
училиште и да ги информираат и другите како да фрлаат помалку храна во текот на неколку 
недели.

• Отпечатени примероци од таблата со симболи П2, „Табла со симболи за 
спасување храна“ (по еден примерок за ученик)

• Отпечатени медали за спасена храна (по еден комплет за 
ученик) 

• Отпечатени примероци од наградите за спасена храна (по еден 
за секој ученик)

• Лента, жица или волница

• Ножици и боички

Инструкции:

1. Поделете ги и објаснете како се користат таблите со симболи: Учениците смеат да 
обојат по едно јаболко секогаш кога побарале помалку јадење во својата чинија 
(точка 1), јаделе остатоци од претходниот оброк (точка 2), пазареле со подготвен 
список или ги потсетиле своите родители да го сторат тоа (точка 3), го прередиле 
фрижидерот или шпајзот и ја преместиле најстарата храна понапред или им 
помогнале на родителите да го сторат тоа (точка 4), користеле остатоци или храна 
што набрзо ќе се расипе за подготовка на други јадења (на пр., смути, џемови или 
чорби; точка 5), или им соопштиле на членовите на семејството или на пријателите 
дека не фрлаат храна. Ако имаат пет обоени јаболка стануваат чирак за спасување 
на храна, со десет стануваат напреден спасувач на храна, со петнаесет мајстор 
спасувач на храна, а со дваесет генијалец спасувач на храна. 

2. Побарајте од учениците да ги обојат таблите со симболи, да ги закачат во училница 
или на друго место, или пак да ги чуваат во своите папки.

3. Во текот на следните неколку недели користете ги редовно (на пр., секое утро, на 
првиот час) за да ги прашате учениците дали биле активни како спасувачи на храна 
дома или за време на ручекот на училиште, па доколку биле, да го обојат соодветното 
јаболко. Кога ќе ги заслужат, поделете им ги различните медали за спасувач на 
храна.

4. Кога ќе ја завршите оваа активност, со учениците разговарајте за следното: Што 
научија во текот на оваа активност? Дали променија некои стари навики? Како 
реагираа нивните семејства? Што може да им помогне да продолжат и понатаму да 
ја намалуваат количината храна што ја фрлаат?

5. Напишете ги имињата и доделете им ги наградите за фрлање помалку храна. Може, 
исто така, да побарате од родителите да ја следат оваа активност дома.

Потребно е:

ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА 2 ПРОЕКТИ
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СПАСУВАЧ НА ХРАНА
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ОВАА ДИПЛОМА ЗА СПАСУВАЧ НА 
ХРАНА СЕ ДОДЕЛУВА НА:

НАПРАВИ ДОБРО – 
СПАСИ ХРАНА!

Затоа што научи и вежбаше како да 
спаси и да не фрла храна

Датум Потпис

НАГРАДА
ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА 2 ПРОЕКТИ
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■  Кажи им и на другите!
Од учениците се бара да изработат летоци со главните совети и да ги однесат дома за да ги 
споделат со семејството и со пријателите.

90 мин.
 

• Хартија во боја

• Фломастери, водени бои или мрсни боички 

• Ножици

Инструкции:

1. Поделете ги учениците во групи од по тројца или четворица и замолете ги да 
изработат летоци со главните совети за тоа како да не се фрла храна. 

2. Учениците може да ги постават своите летоци на изложбени маси и да прошетаат 
за да видат што сработиле нивните соученици. 

3. Ако вашето училиште има фотокопир, направете по четири примероци од секој 
леток за секој ученик и дајте им задача да ги однесат дома и да им ги дадат на 
своите родители, другите членови на семејството и на другарчињата. Ако немате 
пристап до фотокопир, замолете ги учениците сами да направат по една-две копии 
рачно за да ги однесат дома. На крајот додајте: За вашата работа разговарајте 
со родителите. Бидете подготвени овие разговори да им ги пренесете на другите 
ученици во одделението.

Потребно е:

ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА 2 ПРОЕКТИ
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■  Писмо до родителите и информативен леток

Почитувани родители и старатели, 

Вашето дете можеби веќе разговарало со вас за една активност што ја спроведуваме во 
одделението/училиштето во текот на последните недели: намалување на отпадот од храна. 

Фрлањето храна и отпадот од храна се огромен глобален проблем: една третина од целата 
храна произведена во светот или залудно се троши или се фрла, што значи дека секоја година 
неверојатни 1,3 милијарди тони совршено добра храна што може да се јаде не стигнува до 
крајниот потрошувач – тоа се 100 кг за секој од нас. Не само што ова фрлање создава огромни 
економски трошоци и за нас како потрошувачи и за економијата, туку загубата и фрлањето 
храна, исто така, предизвикуваат и големи еколошки и социјални штети. 

На час, вашето дете ќе научи кои се последиците од фрлањето храна, а исто така ќе научи и 
како да не фрла храна. За да не се фрла храната, можеме да го направиме следново: 

• да служиме помали порции; 

• да купуваме внимателно; 

• повторно да ги употребуваме остатоците; и 

• правилно да ја чуваме храната. 

Во летокот што го придружува ова писмо ќе најдете неколку едноставни совети за тоа како 
можеме да ги постигнеме овие промени во нашиот однос кон храната. 

Во текот на следните неколку недели од вашето дете ќе биде побарано да размисли како 
можете да го намалите отпадот од храна во вашиот дом, при што не само што ќе се заштедат 
пари, туку и ќе се придонесе за зачувување и заштита на животната средина и намалување 
на гладот во светот. Придружете му се на вашето дете во неговите напори да не фрла храна, 
разговарајте за тоа и учествувајте во можноста да го подобрите начинот на кој постапувате 
со храната дома. 

При оваа активност ќе се користат едукативни материјали изработени од експерт за 
образование од Организацијата на Обединетите нации за храна и земјоделство (ФАО). Ако 
имате дополнителни прашања или предлози во врска со оваа важна тема и начинот на кој ѝ 
пристапуваме на часот, ве молиме слободно побарајте ме. 

Се надевам дека ќе ни се придружите мене и на учениците во нашите напори да направиме 
добро, како што впрочем вели и нашиот слоган: 

„НАПРАВИ ДОБРО: СПАСИ ХРАНА!“ 

Со почит,





■  ПРИЛОГ 1 

НАПРАВИ ДОБРО: 
СПАСИ ХРАНА!

































■  ПРИЛОГ 2

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 2: 
ЈАДИ ТИ, НЕ ХРАНИ ЈА 
КАНТАТА: ДЕВЕТ ЛЕСНИ 
СОВЕТИ ЗА ДА НЕ ФРЛАШ 
ХРАНА
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