
1. Ile wapnia potrzebuje Twój 
organizm dziennie? 

 
100 gramów 

 
100 mg 

 
700 mg 

 
400 mg 

 

 

2. Który produkt 
żywnościowy jest bogatszy 

w wapń? 
 

100 g szpinaku  
 

100 g odtłuszczonego mleka 
 

3. Co jest zdrowsze do 
spożycia na śniadanie:  

 
Owsianka czy płatki 

kukurydziane? 
 
 
 

 

4. Wymień 3 zdrowe 
składniki odżywcze 

brokułów! 
 

 



5. Wymień 3 powody, dla 
których łosoś jest zdrowym 

pożywieniem! 
 
 

 

6. Wybierz najzdrowszy 
zestaw na drugie śniadanie. 

 
a) Chipsy i cola 

b) Krakersy i jogurt Grahama 

c) Pączek i kefir 

d) Sok owocowy i baton 

czekoladowy 

 

 
7. Jaka forma 

przygotowywania posiłków 
jest najzdrowsza? 

 
 

a) Smażenie 
b) Pieczenie 

c) Gotowanie na parze 
d) Gotowanie w kichence 

mikrofalowej 
 
 
 
 

 

8.Wskaż poprawną nazwę 
poniższego modelu? 

 
a) Piramida żywieniowa 
b) Piramida żywieniowa i 

zdrowotna 
c) Trójkąt żywieniowy 
d) Trójkąt witaminowy 

 

  



9. Największym źródłem 
białka jest: 

 
a) roślina strączkowa 

b) czekolada 

c) zupa pomidorowa 

 
 

 

 
10. Co to jest glukoza? 

 
a) białko 

b) węglowodan 

c) kwas tłuszczowy 

 

 
11. Ile cukru jest zalecane 

dziennie? 
 
 

a) 2 łyżeczki 

b) 6 łyżeczek  

c) 10 łyżeczek 

 
 
 
 

 

12. Miód czy cukier - co jest 
zdrowsze i dlaczego? 

 
 

 



13. W jakich produktach 
znajdziesz olej palmowy? 

 
a) czekolada 

b) mydło 
c) pizza 

 
 

 

 
14. Dlaczego nie powinno sie 
stosować olej upalmowego? 

 

 
15. Które produkty są bogate 

w tłuszcze nasycone? 
 

a) tłuste mięso 
b) bita śmietana 

c) mięso przetworzone: na 
przykład kiełbasy 

 
 
 
 

 

16. Czy i dlaczego 
powinniśmyspożywać  
tłuszcze niesasycone? 

 

 



17. Wymień 2 produkty, które 
są bogate w tłuszcze 

nienasycone - takie jak 
kwasy tłuszczowe omega i 

dlaczego są dla Ciebie 
dobre? 

 
 

 

 
18. Wymień 3 pokarmy 

wysokobiałkowe! 
 
 

 
19. Jakie są możliwe 
problemy zdrowotne 

związane ze spożywaniem 
zbyt dużej ilości białka? 

 
 
 
 

 
20. Czy możesz jeść mlecze? 

 

 



 
1. Uważność: Głębokie 

oddychanie 
 

Otwórz oczy (opcjonalnie). 
Zrelaksuj się całkowicie! 
Obserwuj swój oddech. 

Oddychaj świeżym 
powietrzem: powoli je wdychaj 

i wydychaj. 
Powtórz tę czynność 10 razy i 

wróć na planszę. Możesz 
wykonać do ćwiczenie z kolegą 

z drużyny. 
 

 

 
 

2. Uważność: zachwyt 
 

Wyjdź na zewnątrz: spójrz na 
naturalne miejsce - kwiat, 

drzewo, roślinę. Zrelaksuj się i 
obserwuj naturę przez 3 
minuty. Wróć na zajęcia i 

porozmawiaj o swoich 
doświadczeniach. Możesz 

wykonać do ćwiczenie z kolegą 
z drużyny. 

 
 

 
 
 

3. Ćwiczenia fizyczne 
 

Skacz jak żaba w klasie lub na 
zewnątrz. Możesz wykonać do 
ćwiczenie z kolegą z drużyny. 

 
 
 
 
 
 
 

 

4. Ćwiczenia fizyczne 
 

Chodź jak słoń po klasie. 
Możesz wykonać do ćwiczenie 

z kolegą z drużyny. 
 

  



 
5. Ćwiczenia fizyczne 

 
Czołgaj się po klasie jak krab. 
Możesz wykonać do ćwiczenie 

z kolegą z drużyny. 
 
 

 

 
 

6. Ćwiczenia fizyczne 
 

Skacz i wykręcaj się jak delfin. 
Możesz wykonać do ćwiczenie 

z kolegą z drużyny. 
 
 
 

7. Wypij trochę wody!  
 

(Twoi koledzy z drużyny mogą 
do ciebie dołączyć.) 

 

 

 
8. Zrób kilka kroków uważnego 

spaceru! 
 

Rozpoczynając, chodź naturalnym tempem. 
Połóż dłonie w wygodnym miejscu: na 

brzuchu, za plecami lub po bokach. 
  

Policz kroki do 10, a następnie zacznij 
ponownie od jednego. Jeśli jesteś na małej 

przestrzeni, gdy osiągniesz dziesięć, zatrzymaj 
się, a następnie odwróć. 

Przy każdym kroku zwracaj uwagę na 
podnoszenie i opadanie stopy. Zwróć uwagę 

na ruch w nogach i reszcie ciała. Zwróć uwagę 
na wszelkie ruchy ciała na boki. 

Cokolwiek jeszcze przyciągnie twoją uwagę, 
wróć do wrażenia chodzenia.  

Twój umysł będzie błądził, więc bez frustracji, 
poprowadź go z powrotem tyle razy, ile 

potrzebujesz. 



9. Uważność: za co jesteś w 
tej chwili najbardziej 

wdzięczny?  
 

Możesz podzielić się swoją 
odpowiedzią z klasą lub 
zachować ją dla siebie. 

 

 

10. Samodzielny masaż to 
doskonała praktyka zdrowotna, 

która pobudza akupunkty do 
wyciszenia umysłu oraz 

pobudzenia i odświeżenia ciała 
odnowioną energią witalną.  

 
Podziękuj swojemu ciału i wykonaj 

automasaż ręki! 
 

Możesz to zrobić, pocierając, stukając, 
naciskając, delikatnie ugniatając, 
delikatnie szczypiąc z wdzięczną 

postawą. 

 

11. Spaceruj i rozmawiaj o 
różnorodności biologicznej! 

 
Weź ze sobą kolegę z zespołu 

i spaceruj przez 3 minuty, 
omawiając bioróżnorodność. 

Powiedz innym o swoich 
odkryciach! 

 

 

12. Ćwiczenia fizyczne 
 

Znajdź swoją ulubioną muzykę 
na smartfonie i tańcz 2 minuty 

stylem dowolnym! Możesz 
wykonać do ćwiczenie z kolegą 

z drużyny. 
 
 

 



13. Uważność: nie rób nic 
przez minutę! 

 
Opowiedz nam, jeśli chcesz, o 

swoich przemyśleniach. 
 
 

 

14. Uważność 
  

Weź 3 głębokie wdechy, każdy 
przytrzymany przez 3 sekundy! 

 
 
 
 

15. Skrzyżuj stopy i ręce! 
 

 Złap ręce i zegnij łokcie w 
górę, tak aby dłonie znalazły 

się pod brodą.  
Następnie weź głęboki wdech 

przez 3 oddechy  
 

 

16. Przerwa na rozciąganie! 
  

Powoli rozciągnij szyję, klatkę 
piersiową, ramiona i biodra!  

 

 



 
17. Uspokój się! 

 
Sięgnij rękoma do nieba - i 

utrzymaj tę pozycję przez 30 
sekund! 

 

 

 
18. Uspokój się! 

 
Dotknij podłogi palcami rąk - i 
utrzymaj tę pozycję przez 30 

sekund! 
 
 

19. Uspokój się! 
 

Wykonuj ruchy okrężne szyi 
przez 30 sekund! 

 

 

20. Pozycja jogi! 
 

Pozycja drzewa: Złóż ręce i 
trzymaj ramiona poziomo, 

zegnij lewą nogę i trzymaj ją 
prawym kolanem! 

 

 



 
1. Jaka jest różnica między 

śladem ekologicznym a 
śladem węglowym? 

 

 

 
 
 

2. Co jest lepsze dla ekologii 
- organiczne awokado czy 

pomidor z ogrodu 
permakultury? 

 

3. Jaki jest średni roczny 
odcisk węgla „pożywienia” 

dla miłośnika mięsa, 
jedzącego codziennie mięso, 

głównie wołowinę? 
 

a) 3.5 t CO2e 
b) 2 t CO2e 

c) 1.5 t CO2mi 
 

 

4. Jaka jest średnia okrbon 
"jedzenie" druku rocznie 
weganina, który nie je 

produktów pochodzenia 
zwierzęcego? 

 
a) 0,5 t CO2e 
b) 1,5 t CO2e 
c) 2 t CO2mi  

 



5. Jaka jest intensywność 
emisji dwutlenku węgla w 

jedzeniu owoców, mierzona 
w gramach równoważników 

dwutlenku węgla na 
kilokalorię spożytego 

pożywienia (g CO2e / kcal)? 
 

a) 0.6.  
b) 2.8.  
c) 4.6 

 

 

 
6. Jaka jest intensywność 
dwutlenku węgla podczas 

jedzenia mięsa - wołowiny i 
jagnięciny, mierzona w 

gramach równoważników 
dwutlenku węgla na 

kilokalorię spożytego 
pożywienia (g CO2e / kcal)? 

 
 

a) 6,8  
b) 14,1  
c) 18,7 

 
 

7. Jest to budynek, 
pomieszczenie lub obszar, 
zwykle głównie ze szkła, 

używany do uprawy 
delikatnych roślin lub roślin 

poza sezonem. 
  

A) Szklarnia 
B) Kompost 

C) Podniesione łóżko 
ogrodowe 

 

 

8. Termin „regeneracyjny” 
oznacza procesy, które 

przywracają, odnawiają lub 
rewitalizują własne źródła 

energii i materiałów. 
Projektowanie regeneracyjne 

wykorzystuje myślenie 
całymi systemami do 
tworzenia odpornych 

systemów, które integrują 
potrzeby społeczeństwa z 

integralnością natury. Podaj 
przykład systemu 
regeneracyjnego! 

 



 
 

9. Jak nazywasz mieszaninę 
różnych rozkładających się 
substancji organicznych, 

takich jak martwe liście lub 
obornik, używanymi do 

nawożenia gleby? 
 

A) kompost  
B) siano  

C) hügelkultur 
 

 

10. Co to jest permakultura? 
 

A) Ogrodnictwo inspirowane 
naturą. 

B) Ogrodnictwo chroniące 
przed deszczem. 

C) Ogrodnictwo bez chemii. 
 

11. Co sprawia, że „Jedzenie 
w sezonie” jest tak dobrym 

pomysłem? 
 

 
12) Co to jest fraktal? 

 



13) Podaj przykład fraktala w 
jedzeniu! 

 
 

14) Podaj przykład fraktali w 
naturze! 

 

15) Co to jest ciąg 
Fibonacciego? 

 
 

16) Podaj jeden przykład 
ciągu Fibonacciego w 

naturze! 
 



17) W jaki sposób 
permakultura zmniejsza twój 

ślad ekologiczny?  
Podaj przykład! 

 

 
 

18) W jaki sposób 
permakultura zmniejsza Twój 

ślad węglowy?  
Podaj przykład! 

 

 
19) Czym jest efekt 

cieplarniany? 
 

 

 
20) Co to jest różnorodność 
biologiczna i dlaczego ma 

ona znaczenie? 
 



1. 
 

Całą niedzielę spędziłeś 
grając w gry komputerowe i 

pijąc słodkie napoje 
bezalkoholowe. 

 

 

2. 
 

Obejrzałeś film o Harrym 
Potterze i zjadłeś całą paczkę 

żelowych brzuszków 

3. 
 

Byłeś wczoraj głodny i 
zjadłeś trzy tabliczki 

czekolady. 
 
 

 

4. 
 

Jadłeś hamburgery typu fast 
food, słodycze i napoje 

bezalkoholowe dwa dni z 
rzędu. 

 



5. 
 

Zjadłeś mrożoną pizzę z 
supermarketu z dużą ilością 

tłustych rzeczy! 
 

 

6. 
 

Wypiłeś litr napojów 
energetycznych typu 

Monster. 
 

7. 
 

Po szkole byłeś głodny i 
zjadłeś dwie kanapki, które 
kupiłeś w supermarkecie w 

drodze do domu! 
 

 

8. 
 

Na obiad zjadłeś dużo frytek 
z keczupem. 

 
 



9. 
 

Grałeś w gry komputerowe 
ze znajomymi i zjadłeś dwie 

duże paczki słodyczy. 
 

 

10. 
 

Zjadłeś wczoraj paczkę 
tacos. 

 
 

11. 
 

Zjadłeś wczoraj pół słoika 
kremu czekoladowego! 

 
 

 

12. 
 

Wczoraj przez cały dzień 
oglądałeś serial Netflix jeząc 

przy tym dużą ilość 
popcornu i coli! 

 
 



 
13. 

 
Grałeś wczoraj w gry 

komputerowe i zjadłeś dwie 
duże paczki chipsów 

ziemniaczanych! 
 

 

14. 
 

Pojechałeś do miasta i 
zjadłeś dwa hot dogi na 

lunch. 
 

15. 
 

Twój przyjaciel odwiedził cię. 
Zjadłeś chiński posiłek na 

wynos. 
 

 

16. 
 

Poszedłeś do baru Burger i 
zjadłeś dużo kawałeczków 

kurczaka! 
 



17. 
 

Zjadłeś kolejnego burgera! 
 

 

18. 
 

Poszedłeś do wesołego 
miasteczka i zjadłeś lody! 

 
 

19.  
 

Zjadłęś dużego loda rożka! 
 

 

20. 
 

Zjadłeś ogromny burger z 
koktajlem mlecznym! 

 



 
Stwórz własną kartę 

  

   

 


