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1. Etap edukacyjny i klasa

edukacja wczesnoszkolna - klasa III

2. Przedmiot

spec_zajęcia kształtujące kreatywność

3. Temat zajęć:

Piramida żywienia.

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Odpowiednie żywienie jest niezbędnym warunkiem dla prawidłowego rozwoju fizycznego i 

intelektualnego dziecka, należy podnosić poziom świadomości uczniów w tym zakresie, edukować i 

promować właściwe postawy. Temat zgodny z podstawą programową dla uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz rozkładem materiału z 

zajęć rozwijających kreatywność.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Zastosowanie na lekcji technologii informacyjnych i komunikacyjnych sprawi, że lekcja będzie dla 

uczniów bardziej efektywna i atrakcyjna. Poprzez użycie TIK uczniowie w ciekawy sposób rozszerzą oraz 

utrwalą wiedzę o zdrowej żywności.

7. Cel ogólny zajęć

Poznanie piramidy żywienia i zasad komponowania posiłków jako niezbędnych czynników prawidłowego 

rozwoju i zachowania zdrowia.

8. Cele szczegółowe zajęć

1. Uczeń wie, co to piramida żywienia.

2. Uczeń wie, że zdrowe odżywianie jest ważne dla zdrowia.

3. Uczeń potrafi wymienić zdrowe produkty spożywcze, które powinny znajdować się w diecie oraz 

takie, których należy unikać.

9. Metody i formy pracy

Metody:aktywizująca, słowne, oglądowa, praktycznego działania

Formy: grupowa , indywidualna

10. Środki dydaktyczne

Laptop z dostępem do Internetu. Warzywa, owoce, deska do krojenia, nóż, talerzyki,ilustracje z buźką 

uśmiechnięta i smutną.
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11. Wymagania w zakresie technologii

Laptop z dostępem do Internetu.

12. Przebieg zajęć

Czynności wstępne i organizacyjne

Nauczycielka wita się z uczniami i podaje temat zajęć.  5min

Aktywność nr 1

Temat:

Prezentacja produktów żywnościowych.

Czas trwania

10min

Opis aktywności

Nauczycielka przygotowuje deskę do krojenia, nóż, talerzyki. Następnie pokazuje uczniom owoce i 

warzywa. Rozkraja je , by uczniowie mogli zobaczyć ich wnętrze. Nauczycielka wyjaśnia,że w owocach i 

warzywach znajdują się składniki , których nie widać gołym okiem. Na koniec chętni uczniowie próbują 

umytych i pokrojonych warzyw i owoców, które wcześniej "badali".

Słuchanie piosenki:

https://www.youtube.com/watch?v=7_Y8QekljEo

Aktywność nr 2

Temat

Zasady zdrowego odżywiania.

Czas trwania

10min

Opis aktywności

Nauczycielka wyjaśnia, że nasz organizm , by dobrze funkcjonowć potrzebuje energii. Czerpie ją z 

pożywienia , które jest dla nas tym samym co paliwo dla auta. Zawarte w jedzeniu składniki pełnią 

szereg funkcji m. in. są budulcem naszych kości i zębów, wspomagają prace naszego mózgu, pomagają 

w utrzymaniu prawidłowej odporności. 

Oglądanie filmu edukacyjnego:

https://www.youtube.com/watch?v=ltr6xhuHvO4

Aktywność nr 3
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Temat

Piramida żywienia.

Czas trwania

10min

Opis aktywności

Nauczycielka tłumaczy uczniom czym jest piramida zdrowego odżywiania i zaprasza do wspólnego 

obejrzenia filmu edukacyjnego na ten temat. Zwraca uwagę na uważne oglądanie. 

https://www.youtube.com/watch?v=xksHofgmL3w

Aktywność nr 4

Temat

Ćwiczenia interaktywne.

Czas trwania

10min

Opis aktywności

Uczniowie rozwiązują zadania interaktywne dotyczące rozróżniania produktów zdrowych i niezdrowych 

oraz układanie piramidy żywienia.

https://learningapps.org/11022562

https://learningapps.org/17212171

Podsumowanie lekcji

Nauczycielka dokonuje podsumowania tematu zajęć.

13. Sposób ewaluacji zajęć

Uczniowie zapytani jak podobała się lekcja ,odpowiadają pokazując odpowiednią buźkę - uśmiechniętą 

lub smutną.

14. Licencja

CC BY-NC-SA 4.0 - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 

Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza

16. Materiały pomocnicze

17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej: Nie

18. Forma prowadzenia zajęć: stacjonarna


