
     ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ          KLASA 5                                             (14.05.2020) 

Temat:  Junk Food – fatalne zauroczenie.

   Na poprzedniej lekcji godziny wychowawczej zastanawialiśmy się nad zagadnieniami: „zdrowie”i
„prawidłowe odżywianie”.  Jaki zatem wpływ na organizm młodego człowieka ma żywność typu -  
junk food czy fast food.

1. Żywność typu junk food zazwyczaj zawiera dużo soli kuchennej, tłuszczu i cukru, a także 
dodatków sztucznych i barwników, takich jak glutaminian sodu lub tartrazyna, natomiast 
niewielkie ilości białka, błonnika, soli mineralnych i witamin. (wg Wikipedii)

2. Fast food (z ang. dosłownie szybka żywność) – rodzaj pożywienia szybko 
przygotowywanego i serwowanego na poczekaniu, na ogół taniego. Zwykle posiada ono 
wysoką wartość kaloryczną – zawiera dużą ilość tłuszczów i węglowodanów, przy 
równoczesnym niedoborze cennych dla organizmu substancji – błonnika, witamin i 
minerałów. Przeciwnicy tego typu odżywiania uważają, że regularne spożywanie produktów
fast food prowadzi do chorób cywilizacyjnych takich jak otyłość, choroby nowotworowe, 
miażdżyca, choroby serca i wątroby. Współcześnie oblicze fast foodu zaczyna się zmieniać i
coraz częściej zaliczane są do niego serwowane na poczekaniu sałatki. (wg Wikipedii)

3. Proszę zapoznać się z tekstem. 

Uczniowie brytyjskich szkół spędzają czas w szkole aż do 4 po południu. Dlatego właśnie 
jedzą w szkole lunch, który jest odpowiednikiem polskiego obiadu. Wiele szkół stara się 
pomóc uczniom, by jedli zdrowo, jednak wiele dzieci nadal preferuje hamburgery i frytki.

Naukowcy uważają, że w diecie uczniów powinny znaleźć się takie produkty, które 
wspomagają pracę mózgu. Zalicza się do nich ryby, warzywa (szpinak, kapustę, brukselkę), 
owoce, jajka i wodę. Tymczasem wiele dzieci zajada za dużo soli, tłuszczów, cukru, a je 
zbyt mało owoców i warzyw. Uczniowie nie piją też wystarczająco dużo wody. Na lunch 
dzieci w wieku szkolnym najczęściej zjadają pizzę, kurczaki, frytki, hamburgery, chipsy, 
batoniki i ciasteczka.

W niektórych szkołach już w 2004 r. zakazano sprzedaży napojów gazowanych i frytek, 
chociaż była to poważna starta finansowa dla szkół. Za umożliwianie sprzedaży napojów z 
tzw. automatów szkoła mogła otrzymać nawet 10 000 funtów rocznie, czyli ok. 50 000 zł. 

Od stycznia 2006 r. wdrażany jest projekt brytyjskiego Departamentu Edukacji, zgodnie z 
którym uczniowie nie będą mieli w budynkach szkół dostępu do wysokosłodzonych 
napojów, gumy do żucia, czekoladek, cukierków, chipsów, chrupek i solonych orzeszków. 
W szkolnych stołówkach zakazane będzie serwowanie parówek i hamburgerów, robionych z
mięsnych odpadków, oraz ciastek. W zamian w uczniowskiej diecie powinny znaleźć się 
owoce, woda mineralna, świeże orzechy. Na „zdrowe posiłki” rząd przeznaczył dodatkowe 
finanse.

Źródło: http://obywatel.org.pl/index.php?name=News&file=article&sid=3221
4. Zastanówcie się, jakie produkty znajdują się najczęściej w waszym jadłospisie 

uwzględniając kryterium zdrowa żywność.
5. Przeczytaj opisy dotyczące upodobań kulinarnych Twoich rówieśników. Następnie zapisz 

przy podanych imionach numery zestawów tak, aby były zgodne z upodobaniami dzieci. 
Kto odżywia się zdrowo? Kto wybiera „junk food” i powinien zmienić upodobania?
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1. Co oni lubią?

Weronika uwielbia frytki, ale nie lubi kurczaka.

Michał bardzo lubi gorące mięso.

Zosia nie lubi napojów gazowanych.

Michał nie lubi brukselki.

Weronika ma alergię na produkty mleczne.

Marcin je dużo sałatek.

Michał nie lubi mleka.

2. Co mogą zamówić?

zestaw danie główne napój

1. pieczony kurczak, brukselka, pieczone ziemniaki sok

2. kurczak, frytki, sałatka napój gazowany

3. sałatka: szynka, jajko, ogórek, pomidor, sałata, oliwki mleko

4. pieczone kiełbaski, groszek z marchewką, frytki woda

3. Co zamówili?

Imię dziecka Numer zestawu

Weronika  

Michał  .

Zosia  

Marcin 

4. Kto odżywia się zdrowo?

…………………………………………………………

5. Kto wybiera „junk food” i powinien zmienić upodobania?

…………………………………………………………

Dziękuję za uwagę. Kontakt: marzeda.m@wp.pl
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