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Tytuł lekcji
Słodycze – praca związana z kompleksem zainteresowań

Cele

poznanie wartości odżywczych określonych produktów,

zapoznanie się z piramidą żywienia,

propagowanie zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia,

poznanie zdrowych słodyczy.

Metody pracy
wykład, dyskusja, metoda ćwiczebna, metoda realizacji zadań.

Formy pracy
a. indywidualna, b. grupowa, c. zbiorowa.

Środki dydaktyczne
duże arkusze papieru, papierki po dowolnych słodyczach, plastikowe kubeczki,
plastikowe łyżeczki, cukier, klej, tablet.

Opis przebiegu zajęć/lekcji
1. Wspólne czytanie zwycięskiego tekstu swobodnego. Rozmowa na temat słodyczy
oraz ich wartości odżywczych.
2. Uczniowie zapoznają się z piramidą żywienia. Wspólnie z nauczycielem analizują
kolejne pozycje. Pracując w parach, tworzą własną piramidę żywności, starając się
w każdej jej części podać jak najwięcej przykładów.
3. Uczniowie korzystają z przyniesionych papierków po słodyczach. Analizują wartości
odżywcze zjedzonych słodyczy. Nauczyciel zwraca uwagę na zawartość cukru
w 100 g oraz w konkretnym produkcie.
4. Uczniowie wsypują do przezroczystych kubeczków tyle łyżeczek cukru, ile jest
w ich słodyczach. Nauczyciel podaje pojemność jednej małej łyżeczki (3 g). Zanim
uczniowie zaczną wsypywać cukier, obliczają, ile to łyżeczek. Obliczenia zapisują
w zeszycie, np. 15 g = 3 + 3 + 3 + 3 + 3.
5. Uczniowie, pracując w większych grupach, tworzą plakat, na którym przyklejają
kolejno papierki po słodyczach w zależności od zawartości cukru (zaczynają
od tych, które mają najwięcej cukru, i kończą na tych najzdrowszych, z najmniejszą
zawartością cukru).
6. Uczniowie, pracując na tabletach, wyszukują informacje na temat zdrowych
słodyczy. Zebrane informacje prezentują na forum klasy.
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Komentarz metodyczny
Kompleks zainteresowań jest freinetowską techniką kształcenia. Należy wcześniej
poprosić uczniów o przyniesienie papierków po słodyczach. Kubeczki, do których
wsypywany jest cukier, powinny być przezroczyste, tak żeby można było
zaobserwować i porównać zawartość cukru.
Uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wskazać należy miejsce,
w których odczytuje się zawartość cukru. Należy uwzględnić dłuższy czas
potrzebny na wykonanie zadania.

