
 

Temat: Sprawdź, co jesz 
 Uczniowie zapoznają się z tekstem „Co się kryje w pożywieniu?” i materiałem 

ilustracyjnym ze s. 68 podręcznika. Następnie wykonują ćw. 1.  
 

 „Czym kierujemy się podczas kupowania produktów spożywczych?”,  

 „Czy ważny jest wygląd i zapach?”,  

 „Jak producenci mogą poprawić wygląd i zapach produktów?”,  

 „Czy chemiczne dodatki poprawiają smak produktów?”, „Czy można z nich 
całkowicie zrezygnować?”,  

 „Jak możemy uzyskać informację o dodatkach chemicznych w danym produkcie?”,  

 „Dlaczego ważne jest czytanie i porównywanie etykiet?”. 
 

 Uczniowie i wykonują zadanie 1 z karty pracy.  

 Uczniowie wykonująćw. 2–5 ze s. 69. Do ćw. 2 będą potrzebne etykiety z dżemu, serka 
topionego i pieczywa.  

  „To ciekawe” i „Ekowiadomość”.  

 „Dlaczego należy konserwowaćżywność?”,  

 „Kiedy żywność wymaga konserwowania?”,  

 „W jaki sposób konserwuje się różne produkty?”, 

  „Czy konserwowaćżywność można tylko za pomocą substancji chemicznych?”,  

 „Co rozumiemy przez pojęcie zdrowa żywność?”, 

  „Jak produkuje się zdrowążywność?”,  

 „Czy produkty spożywcze wyprodukowane bez chemicznych dodatków są oznaczone?”. 
 

Zadanie domowe: 
Wykonaj ćw. 6 i 7 ze s. 70 podręcznika oraz zadanie 2 z karty pracy. 

 



 

 

Materiały dla ucznia 
Gra dydaktyczna „Sprawdź, co jesz” 
Zdecydujcie, czy poniższe zdania są prawdziwe. Otoczcie kółkiem liczbę w kolumnie TAK lub 
NIE. 
Zaznaczone liczby przenieście do tabeli „Hasło”. Pod tabelą z hasłem znajduje się kod. Każdej 
liczbie odpowiada litera. Przenieście litery odpowiadające liczbom do tabeli i odczytajcie 
hasło. 
 

 
 
HASŁO: 

 
 
KOD: 

 
 

 



 

 

Karta pracy Sprawdź, co jesz 

 
 

1. Na zamieszczonych poniżej etykietach produktów podkreśl: 

 na pomarańczowo – symbole barwników, 

 na niebiesko – symbole środków konserwujących, 

 na żółto – symbole przeciwutleniaczy, 

 na zielono – symbole stabilizatorów, 

 na czerwono – symbole innych substancji, np. wzmacniających smak lub zapach. 

 

Odpowiedz na pytania: 

1) Czy wszystkie produkty zawierają chemiczne dodatki? 

2) Czy na etykietach znalazły się nazwy, których nie znasz? 

3) Dlaczego powinniśmy czytać etykiety? 

 

2. Wypisz jak najwięcej argumentów, które przekonają Twoich kolegów, że należy pić wodę. 

 
 


