
 
 
 
 
 

15.05.2020r. Technika kl. V 

Temat:  Zdrowie na talerzu 
 
Cele lekcji: 
Uczeń: 
- wymienia składniki odżywcze znajdujące się w pożywieniu, 
- dzieli składniki odżywcze na budulcowe, energetyczne i regulujące, 
- wymienia produkty żywnościowe, w których znajdują się białka, cukry, tłuszcze, 

witaminyi składniki mineralne, 
- określa zapotrzebowanie energetyczne właściwe dla wieku, płci oraz charakteru 

wykonywanych zajęć, 
- komponuje pełnowartościowy zestaw obiadowy o określonej wartości energetycznej, 
- wyjaśnia, dlaczego pożywienie powinno być zróżnicowane, 
- opisuje piramidę zdrowego żywienia i wyjaśnia, dlaczego produkty żywnościowe zostały 

ułożone w piramidzie w określony sposób, 
- wyjaśnia znaczenie ruchu w piramidzie zdrowego żywienia. 
 
 
Podręcznik do techniki dla klasy 5 „Jak to działa?” (s. 64–67), 
- karta pracy „Zdrowie na talerzu”, 
- opakowania po produktach spożywczych (poszukajcie w domu). 
 
 

 Uczniowie zapoznają się z tekstami i materiałem ilustracyjnym ze s. 64 podręcznika. 
Potem indywidualnie realizująćw. 1 ze s. 64.  
 
Nauczyciel prosi o zapisanie w zeszycie  nazw produktów spożywczych, które znajdują się 
w codziennej diecie uczniów. Zwraca uwagę, aby nie były to nazwy dań, np. kanapka czy 
zupa, tylko pojedynczych produktów, np. chleb, masło, makaron. Następnie uczniowie 
dokonują podziału tych produktów na energetyczne, budulcowe i regulujące oraz 
oznaczają je w określony sposób: 
- obok nazw produktów energetycznych rysują kropkę, 
- nazwy produktów budulcowych otaczają ramką, 
- nazwy produktów regulujących podkreślają. 
Następnie uczniowie odpowiadają na pytania: 
- Które produkty możemy zaliczyć do kilku grup? 
- Które produkty oznaczone jako energetyczne zaliczymy do węglowodanów, a które 

do tłuszczów? 
- W których produktach oznaczonych jako regulujące jest więcej witamin, a w których 

jest więcej soli mineralnych? 
- Które produkty są według was niezdrowei należy ograniczyć ich spożycie? 
Uczniowie wykonują zadania 1 i 2 z karty pracy.  
 Uczniowie zapoznają się z tekstem „Skąd czerpiemy energię i jak możemy ją 
spożytkować?” i materiałem ilustracyjnym zamieszczonymi na s. 65 podręcznika.  
 Z  opakowań uczniowie odczytują wartość energetyczną produktów i określają, czy 
dany produkt ma wysoką czy niską wartość energetyczną.  
 



 
 
 
 
 

 Uczniowie zapoznają się z tekstem „Zdrowe odżywianie” ze s. 66 podręcznika i 
analizują materiał ilustracyjny ze s. 67. Na podstawie uzyskanych informacji wykonują 
zadanie 3 w karcie pracy oraz ćw. 5 ze s. 67 podręcznika.  
 
Pytania do uczniów: 
- Co przedstawia piramida zdrowego żywienia? 
- Co jest podstawą tej piramidy? 
- Jakich produktów powinniśmy jeść najwięcej w ciągu dnia? 
- Jakie produkty znalazły się na szczycie piramidy i dlaczego? 
- Na którym poziomie piramidy znajdują się produkty budulcowe, a na którym 

regulujące?  
 

 
Zadanie domowe: 
Wykonaj ćw. 2 i 3 ze s. 65–66 podręcznika. 
Zadanie domowe dla chętnych na 6: 
Wykonaj zadanie „Mam pomysł” ze s. 67 podręcznika. 

 
 
Karta pracy Zdrowie na talerzu 

 
 

1. 1 Uzupełnij tabelę nazwami produktów, które są dobrym źródłem poszczególnych 
składników odżywczych. 

Składniki odżywcze 

Budulcowe Energetyczne Regulujące 

 Węglowodany Tłuszcze Witaminy 
Składniki 

mineralne 

 

 

 

 

 

   

2. Wykreśl niepotrzebne słowa, tak aby tekst był poprawny. 

Śniadanie / kolacja jest najważniejszym posiłkiem, bo zapewnia energię na początek dnia. 
Pieczywo należy do grupy produktów budulcowych / energetycznych, jednak trzeba 
pamiętać, żeby wybrać chleb pełnoziarnisty / bułkę, bo w tym rodzaju pieczywa znajduje 
się więcej błonnika 



 
 
 
 
 

W mleku, mięsie i serach znajdziemy węglowodany / białka, które należą do grupy 
produktów budulcowych / regulujących. Warto jeść owoce i pić wodę, bo w tym 
produktach znajduje się mnóstwo tłuszczów / witamin i soli mineralnych. 

 

3. Wpisz w kratkę literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe. 

 W ciągu dnia powinniśmy spożywać produkty zawierające wszystkie składniki 
odżywcze. 

 Słodycze, chipsy, frytki i słodzone napoje to produkty wysokoenergetyczne. 

 Podstawą piramidy zdrowego żywienia są produkty budulcowe. 

 Uczeń powinien zjadać trzy posiłki w ciągu dnia. 

 Kolacja nie powinna być zbyt obfita i trzeba ją zjeść nie później niż 2 godziny przed 
snem. 

 Bardzo ważne jest, aby w ciągu dnia uzupełniać płyny, najlepiej pijąc wodę lub 
niesłodzone soki. 


