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W rolach głównych występują: 

książę 
Drobinek 

królowa 
Okruszka 

księżniczka  
Marnotka 

dama dworu 
Oszczędnotka 



czarownik 
Obierek 

wiedźma 
Patelnica 

wierni 
poddani 

wróżka 
Zakąska 



Dawno? Nie tak dawno. Daleko?  
Całkiem blisko, 

było królestwo Smakolandii. 

Bardzo źle się w nim działo. Co prawda ziemia była żyzna, a poddani 
pracowici, ale księżniczka Marnotka nie potrafiła docenić tego, co 

miała. Ciągle kaprysiła, grymasiła, nic jej nie smakowało. Wyrzucała 
jedzenie, które przynosili jej mieszkańcy Smakolandii. 

Ciężko pracujemy                        
w polu, aby rodzina 
królewska miała co 
jeść. A księżniczka 
Marnotka wyrzuca 

jedzenie.   



Wśród poddanych panował smutek. Zaczynało 
brakować jedzenia. Nawet zwierzęta postanowiły 

się zbuntować i przestały współpracować ze swoimi 
właścicielami. 

Wszyscy ubierali się na czarno; kolor oznaczał 
radość, a to uczucie było im obce. 

Zginiemy                           
z głodu! Jak można tak 

marnować 
jedzenie?! 



Pewnego dnia odwiedził królestwo książę Drobinek. 
Jeździł po świecie w poszukiwaniu kandydatki                    

na żonę. Postanowił zostać w Smakolandii na jakiś czas                                        
i poznać księżniczkę Marnotkę. 

Nie spodobało mu się to, co zobaczył. Już miał odjeżdżać, gdy nagle … 



 Zjawili się w królestwie wiedźma Patelnica i czarodziej 
Obierek. Podróżowali po świecie i zjawiali się wszędzie 
tam, gdzie źle się działo. Rzucili czar na całe królestwo. 

Słyszeliśmy Marnotko               
o Twoim złym 

postępowaniu. Bardzo 
nas ono cieszy.                               

W nagrodę 
zarządzamy, aby całe 

królestwo zostało 
zasypane obierkami.   



W królestwie Smakolandii nastały ciemności. Z zakamarków wypełzły 
obierki warzyw i owoców, opanowały wszystko wokoło.                             

Mieszkańcom groziła zagłada. 

To wszystko przez 
księżniczkę 
Marnotkę! 

I co teraz                       
z nami będzie? 



Nagle zjawiła się wróżka Zakąska, która postanowiła 
uratować królestwo i dać szansę rodzinie królewskiej                          

oraz poddanym. 

Zdejmę czar z Waszego 
królestwa, ale musicie nauczyć   

Marnotkę oszczędzania                         
i nie marnowania jedzenia. 

Jeżeli wykonacie moje zadania                                   
– obierki odejdą i będziecie 

wolni. A książę Drobinek 
zostanie moim pomocnikiem. 



W królestwie Smakolandii nadszedł czas nauki. Rodzina królewska i poddani 
postanowili zmienić zachowanie księżniczki i nauczyć ją niemarnowania. Chcieli,                  

aby zapanowała wśród wszystkich dobra energia. 

Chciałabym dla dobra 
królestwa nauczyć się 
oszczędzania. Ale to 
chyba zbyt trudne! 

Czy sobie 
poradzimy? 

A może uda mi się 
przekonać Marnotkę, 
że oszczędzanie wcale 

nie jest takie złe? 



Pierwsze zadanie wróżki polegało na tym, aby mieszkańcy królestwa 
udowodnili, że w świecie przyrody niemarnowanie jest wszechobecne. 

Drzewo 
opowiedziało nam 

swoją historię. 

Teraz musimy                     
to zapisać, aby 

wróżka była z nas 
zadowolona. 

Wiemy, że większość 
drzew oszczędza wodę 

i sole mineralne. To 
dlatego zrzucają liście. 



Po wykonaniu tego zadania i zagraniu w grę edukacyjną „Zakupowe 
mistrzostwa”,  mieszkańcy wraz z rodziną królewską otrzymali 

nagrodę – kolorową opaskę, symbolizującą zbliżanie się                                           
do pokonania czerni.  

Udowodniliśmy, że 
przyroda też potrafi 

nie marnować. Wraca 
kolor, a obierek 

ubywa! 

Ta gra jest 
S U P E R! 



Nadszedł czas na drugie zadanie. Tym razem  mieszkańcy Smakolandii                 
musieli zaprojektować i stworzyć plakat promujący niemarnowanie jedzenia. 

Czuwała nad nimi wróżka Zakąska, otaczając wszystkich kolorową tęczą. 

Muszę 
oszczędzać! 

Przecież to takie 
ważne! 

Pokażcie 
wszystkim,                            

że potraficie! 



Ratujemy – nie marnujemy! 



Pomogę, 
ponieważ 
potrafię! 

Kolejne zadanie wcale nie było proste. Rodzina królewska i poddani musieli 
poznać tajniki udzielania pierwszej pomocy. Przecież niewłaściwe 

obchodzenie się z jedzeniem może okazać się niebezpieczne dla człowieka! 

Resuscytacja to 
wcale nie taka 
łatwa sprawa! 

Pomagać innym  
– to dopiero jest 

bohaterstwo! 



Ciekawe, czy mieszkańcy królestwa stawią czoła kolejnemu wyzwaniu.                        
Ich zadaniem jest całodniowa praca na farmie najstarszego rolnika                                                    

w Smakolandii. Muszą mu udowodnić, że „śpiewająco” znają się na uprawach, 
hodowli i nie marnowaniu wytworów rąk ludzkich.                                                                      

Gra na dzwonkach sprawia tyle radości! 

„Stary Donald 
farmę miał, …” 

Nasza nauka się 
opłaca. Obierki 

znikają! 



Oszczędzanie – niemarnowanie w praktyce. Kanapki i sałatki owocowe                                
z wykorzystaniem wszystkich przyniesionych produktów.                                                      

Nic nie może zostać wyrzucone! 

Oszczędne 
gotowanie                      
to świetna 
zabawa! 



Wszystkie zadania zostały wykonane. Znika czerń, 
nadchodzi kolor. Obierki odchodzą. 

Dziękujemy Ci 
Marnotko, że się 

zmieniłaś. 
Jesteśmy znowu 

kolorowi.  

Zrozumiałam, 
że nie wolno 
marnować 
jedzenia! 



I jeszcze jedno! Książę Drobinek ożenił się z księżniczką Marnotką. 
O, przepraszamy, już nie Marnotką, a Drobinką. Żyli długo, 

szczęśliwie i OSZCZĘDNIE! 

Zostaniesz moją 
żoną 

Odrobinką? 

Księżniczko, czy 
zrozumiałaś, jak 

ważne jest 
niemarnowanie 

jedzenia? 

T A K 



Królestwo Smakolandii to klasa 3a.                                                       
OSZCZĘDNA KLASA Z DOBRĄ ENERGIĄ! 
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