
Scenariusz lekcji wychowawczej

realizowanej w ramach programu „Trzymaj Formę”

Temat: Dobre jedzenie zawsze w cenie

Cele lekcji:

- wyjaśnić pojęcie „dobre jedzenie”, odżywianie, dieta

- znać przykłady z przeszłości i współczesne dotyczące zdrowego żywienia

- ocenić, czy uczeń stosuje wartościowe pożywienie

- wymienić zasady, które warto znać i stosować w zdrowej diecie 

 

Środki dydaktyczne:

- karta do miniankiety

- fragmenty tekstów źródłowych do pracy w grupach

- metoda ewaluacji na koniec zajęć

 

Tok lekcji:

- wprowadzenie i wyjaśnienie tematu i celów lekcji

- przeprowadzenie ankiety

- praca w grupach 

- prezentacja 

- podsumowanie i przeprowadzenie ewaluacji

 

 

 

 



 

 

Wprowadzenie:

Celem naszych zajęć jest zapoznanie się z podstawowymi pojęciami oraz wiadomościami 
związanymi ze zdrowym odżywianiem, które przez młodzież jest często bagatelizowane lub 
niedoceniane. 

Na wstępie odpowiedzcie na trzy krótkie pytania, pokażą one wasz stosunek do tych 
zagadnień. Następnie pracując w grupach przystąpicie do szczegółowego przyjrzenia się 
omawianym treściom. Każda grupa po zapoznaniu się z podanymi informacjami, ma do 
przygotowania odpowiedź na dwa pytania. Po zakończeniu pracy (ok.15-20 min) 
zaprezentujecie jej efekty. Na podsumowanie zajęć każda osoba weźmie udział w ewaluacji. 
To znaczy przydzieli punkty: 1,5 lub 10, w następujących kategoriach: omawiane treści, 
atmosfera na zajęciach, swoje zaangażowanie w lekcji, przydatność w życiu. 

Nauczyciel przeprowadza miniankietę. Później dzieli klasę na 5 zespołów. 

Propozycje dotyczące przeprowadzenia miniankiety:

- uczniowie udzielają odpowiedzi poprzez podniesienie ręki,

- uczniowie udzielają odp. anonimowo, na małych kartkach,

- uczniowie udzielają odp. anonimowo, kolejno ławkami na wspólnej karcie

ANKIETA

1. Czy znasz zasady zdrowego żywienia?

a. Tak

b. Nie

c. Częściowo

2. Czy stosujesz je w życiu?

a. Tak 

b. Nie

c. Częściowo 

3. Czy uważasz, że właściwe żywienie pomaga zachować zdrowie?

a. Tak



b. Nie

c. Częściowo 

Grupa I 

Generalnie ludność wiejska w minionych wiekach spożywała to, co wyprodukowała w gospodarstwie 
rolnym, a bardzo mało produktów kupowano w sklepach. 
Typowe przykłady codziennych posiłków w chłopskich gospodarstwach domowych:
Śniadanie:
1 kluski drobione z mąki razowej z mlekiem
2 pacierka (legumina) z mlekiem zacierki na mleku
3 ziemniaki okraszone słoniną w zimie lub masłem w lecie, lub bez okrasy z żurem owsianym lub 
żytnim
4 jesienią kluski z banią z mlekiem
Obiad:
1 ziemniaki z żurem, barszczem czerwonym lub kwaśnym mlekiem w lecie
2 potrawy mączne: pierogi z kapustą lub serem, a latem z owocami, makaron z serem
3 kapusta gotowana zwykle z grochem, fasolą, lub postna
4 gołdy (kacaboły) z tartych ziemniaków ze skwarkami lub mlekiem
Kolacja:
1 prozioki z chłodnym mlekiem
2 chleb, czasem z masłem i mleko lub woda
3 gotowana rzepa z mlekiem
4 ziemniaki z kwaśnym mlekiem, a latem z mizerią z ogórków

Do zup zaliczano tzw. ukropek, czyli omaszczony słoniną wrzątek z chlebem oraz tzw. rosół z 
gwoździa, czyli wywar z jarzyn maszczony skwarkami podawany z ziemniakami.
Z powodu braku cukru gotowano buraki cukrowe, w ten sposób uzyskiwano słodką wodę do kawy 
zbożowej. Natomiast w niedziele i święta posiłki były nieco obfitsze i bogatsze w białka. Do typowo 
świątecznych potraw należały rosół z ziemniakami oraz ziemniaki z kawałkiem mięsa z królika lub z 
kury oraz kapusty, często przygotowywano na obiad pierogi lub naleśniki. W czasie kolacji czasem 
podawano kołacz i kawę zbożową z mlekiem, a na śniadania był żur i częściej chleb z masłem. Mięso, 
masło i chleb nie zawsze jednak gościły na świątecznych stołach chłopskich. Podsumowując powyższe
zestawienie można zauważyć że w wiejskich gospodarstwach zawsze dwa lub trzy razy dziennie 
jedzono ziemniaki, najczęściej z żurem, także kapustę gotowaną, często też kaszę, paciarki i zacierki 
na mleku. Niewiele spożywano mięsa i to tylko w święta oraz przy okazji świniobicia raz w roku, a 
czasem wcale. Słonina i pozostałe tłuszcze, które uzyskiwano ze świniny przez cały rok służyły 
gospodyniom jako omasta do kapusty. Na skutek ubożenia wsi, właśnie ziemniaki, kapusta i żur od 
końca XIX w. wypierają coraz bardziej liczne kiedyś potrawy mączne, mięsa jadano również coraz 
mniej. Podkreśleniu zasługuje ciężka praca ówczesnych gospodyń domowych, które musiały bardzo 
wcześnie wstawać, aby obrać ziemniaki i ugotować na śniadanie. Natomiast starsze dzieci często rano
mełły zboże z żarnach, aby z razowej mąki mogły zjeść zacierkę.



Na stołach ziemiańskich tradycyjnie nie brakowało w codziennym jadłospisie białego pieczywa, 
nabiału, masła, mleka; a na obiad: potraw mięsnych, mącznych, ryb i raków z własnych stawów w 
postne dni. Uczty i bale obfitowały w wykwintne pożywienie: pieczone prosię, gęsi, polędwice i inne 
mięsa i wędliny, oraz torty i liczne ciasta oraz napoje.

Grupa II 

ŻYWIENIE (odżywianie) - jest to proces polegający na dostarczaniu każdej żywej komórce 
pokarmów pobieranych w stanie naturalnym lub po przetworzeniu na różnorodne potrawy i 
napoje w celu utrzymania podstawowych funkcji życiowych, właściwego rozwoju i stanu 
zdrowia. Odżywiona musi zostać każda komórka naszego ciała. Ze strawionego pokarmu 
substancje organiczne w postaci prostych substancji odżywczych są rozprowadzane za 
pomocą krwi po całym ciele. 

Odżywianie ma podstawowe znaczenie życiowe dla każdego organizmu. Warunkuje również 
utrzymanie dobrego zdrowia. Zbyt ubogie pożywienie lub jego złe wchłanianie czy trawienie 
powoduje niedożywienie i niedowagę. Natomiast zbyt częste odżywianie, bądź spożywanie 
nieodpowiednich pokarmów powodować może nadwagę bądź otyłość. Właściwe (zdrowe) 
odżywianie wymaga więc spożywania odpowiednich ilości dobrze przygotowanego pokarmu.

DIETA (definicja) oznacza (z gr.) „styl życia” – dieta jest to racjonalny sposób odżywiania. Pojęcie 
diety używane jest szczególnie w relacji do diet odchudzających.

Motto: "Jedz aby żyć, a nie żyj aby jeść"

10 zasad zdrowego żywienia:

1. Dużo napojów

Codziennie powinno się wypijać co najmniej 2 litry płynów. Najlepiej nadają się: woda 
mineralna, herbaty ziołowe i niesłodzone soki owocowe.
2. Zredukowanie ilości spożywanych tłuszczy

Zaleca się zmniejszenie ilości spożywanych tłuszczy. Dziennie nie powinno się przekraczać 
granicy 60 gram tłuszczy. Wskazane jest spożywanie niskotłuszczowych produktów, takich 
jak n. p. chude mięsa i ryby, ziemniaki, ryż, makaron, warzywa i owoce.
3. Zredukowanie ilości spożywanych mięs

Spożywanie mięsa dwa razy w tygodniu w zupełności wystarczy aby pokryć zapotrzebowanie
na żelazo. Zaleca się przyrządzanie chudych mięs, takich jak mięso z kurczaka czy indyka.
4. Dużo warzyw i owoców

Spożywanie 5 porcji warzyw lub owoców rozłożonych w ciągu dnia jest jak najbardziej 
wskazane. W ten sposób organizm zostaje zaopatrywany w cenne witaminy i substancje 
mineralne oraz wspomagające zdrowie drugorzędne substancje roślinne. Przyrządzaj 
smoothie – posiłek idealny z warzyw i owoców,
5. Spożywanie ryby raz w tygodniu

Regularne spożywanie ryb jest szczególnie zalecane ze względu na zawarte w nich 
wysokowartościowe białka, wielokrotnie nienasycone kwasy tłuszczowe (omega-3) oraz 
witaminy D oraz B12. Poza tym ryby morskie zawierają cenny dla zdrowia jod.
6. Regularne spożywanie produktów pełno zbożowych

http://www.apetyt-na-zdrowie.pl/omega3/
http://www.apetyt-na-zdrowie.pl/aktualnosci/5porcji.html
http://www.apetyt-na-zdrowie.pl/porady-zywieniowe/twoja-waga-a-zjedzone-kilogramy.html


Produkty z białej mąki czy oczyszczony ryż, zastąpić produktami z pełnego ziarna jak n. p. 
gryka czy proso.
7. Unikać soli

Sól wiąże niepotrzebnie wodę w organizmie, dlatego zaleca się przyprawianie ziołami.
8. Zdrowe tłuszcze / oleje

Zaleca się stosowanie tłuszczy i olejów pochodzenia roślinnego, bogatych w nienasycone 
kwasy tłuszczowe np. oliwa z oliwek, 
9. Oszczędnie z alkoholem

Osoby dorosłe alkohol powinny spożywać przy specjalnych okazjach w umiarkowanych 
ilościach. Czerwone wino, któremu przypisuje się pozytywny wpływ na układ krwionośny, 
powinno również być spożywane z umiarem.
10. Rozkoszowanie się smakiem

Ważną zasadą jest czerpanie przyjemności z jedzenia bądź jego przyrządzania. Osoby 
przestrzegające zasad zdrowego odżywiania mogą pozwolić sobie od czasu do czasu na 
chwile zapomnienia, jednak to zdrowe posiłki smakują najlepiej. 

Grupa III

Błędy żywieniowe
Sposoby i zwyczaje żywieniowe zmieniają się z pokolenia na pokolenie. Obecnie posiłki typu 

fast-food cieszą się zbyt dużą popularnością, stawiając na pierwszym miejscu wygodę. Na 

naszych talerzach coraz częściej ląduje zbyt dużo tłuszczu czy cukru podczas gdy owoce i 

warzywa odgrywają rolę drugoplanową.

Gotowe dania, przyrządzane w kuchenkach mikrofalowych lub odgrzewane w piekarnikach 

są szybkie w przyrządzeniu, a do tego dobrze smakują. Należy mieć jednak na uwadze, że są 

to produkty, które przeszły określony proces przetwórczy, a ich skład pozostaje w dużej 

części objęty tajemnicą…

Spożywanie gotowych dań, bardzo szybko odbija się na naszym zdrowiu, samopoczuciu oraz 

wadze. Skutkami “szybkiego odżywiania” jest niejednokrotnie nadwaga oraz choroby układu 

krwionośnego. Oprócz spożywania gotowych dań oraz fast-foodu, można wymienić kolejne 

przykładowe, często popełniane błędy w codziennym odżywianiu:

  Tłuste jedzenie i bogate w sól produkty spożywcze należą obok palenia papierosów

i niedoboru ruchowego do najważniejszych przyczyn powstających chorób.

  Mało zróżnicowane odżywianie może prowadzić do niedoboru witaminowego lub 

mineralnego. N. p. brak witaminy C może powodować szkorbut, niedobór żelaza – 

anemię a niedobór wapnia – osteoporozę.

http://www.apetyt-na-zdrowie.pl/nadwaga/
http://www.apetyt-na-zdrowie.pl/aktualnosci/5porcji.html
http://www.apetyt-na-zdrowie.pl/aktualnosci/5porcji.html
http://www.apetyt-na-zdrowie.pl/aktualnosci/fast-food.html
http://www.apetyt-na-zdrowie.pl/podstawy-odzywiania/bledy-zywieniowe.html
http://www.apetyt-na-zdrowie.pl/wino/


  Nieprawidłowe bądź niewystarczające odżywianie może doprowadzić u dzieci do 

zaburzeń wzrostu. Niejednokrotnie jest również przyczyną osłabionej odporności 

organizmu i wzmożonej podatności na choroby i infekcje oraz osłabionej zdolności 

koncentracji.

Zdrowe odżywianie jest niezbędne dla wszystkich chcących cieszyć się zdrowiem, kondycją i 

znakomitym samopoczuciem. Niepokojące jest jak niezdrowo odżywiają się dzisiejsze 

pokolenia lekceważąc porady lekarzy oraz dietetyków. Zastępując hamburgera czy porcję 

frytek jabłkiem czy surówką, przyczyniamy się do poprawy zdrowia naszego całego 

organizmu.

Grupa IV 

Piramida żywieniowa czytana jest od dołu. Produkty znajdujące się na niższych szczeblach 
piramidy są ważniejsze i potrzebujemy ich odpowiednio więcej.

Podstawę piramidy tworzą napoje (od 1,5 do 3 litrów dziennie!)

Częste picie napojów i wody jest obowiązkowe.
Bez płynów składniki odżywcze z pożywienia nie mogą być transportowane do komórek 
ciała.
Najodpowiedniejszymi napojami są napoje niskokaloryczne i bezcukrowe. Do zalecanych 
napojów dołączyła maślanka, jako ważny dostawca wapnia.
Poziom drugi piramidy stanowią owoce i warzywa (5 razy dziennie!)

Owoce i warzywa należy spożywać wielokrotnie w ciągu dnia. Chronią nasze zdrowie przed 
chorobami układu krążenia, serca, przed rakiem, cukrzycą oraz nadwagą. Przyrządzaj sobie 
smoothies – idealny posiłek.

http://www.apetyt-na-zdrowie.pl/aktualnosci/smoothie-posilek-idealny.html
http://www.apetyt-na-zdrowie.pl/aktualnosci/5porcji.html
http://www.apetyt-na-zdrowie.pl/skladniki-odzywcze/
http://www.apetyt-na-zdrowie.pl/index.html


Poziom trzeci piramidy stanowią produkty zbożowe.

Jasne pieczywo, makaron czy biały ryż nie są tak zdrowe jak niegdyś przypuszczano. W ich 
miejsce powinny trafić produkty z pełnego ziarna. Te z kolei dostarczają ważny dla zdrowia 
błonnik, obniżają zły cholesterol i chronią przed rakiem jelit. 
Poziom czwarty piramidy stanowią produkty mleczne, mięso, ryby oraz jaja.

Produkty bogate w białko, takie jak mleko, sery czy mięso powinno się spożywać codziennie 
w umiarkowanych ilościach z uwagą na zawarty w nich procent tłuszczu. Produkty mleczne 
potrzebujemy jako źródło wapnia a mięso jako źródło żelaza, cynku i witaminy B12. 

Jeszcze częściej od mięsa powinniśmy spożywać ryby, dostarczające jod oraz wysoce 
wartościowe kwasy tłuszczowe omega-3, które korzystnie wpływają na pracę serca i mózgu. 
Jaja z powodu zawartych w nich szkodliwych nienasyconych kwasów tłuszczowych powinny 
być spożywane maksymalnie 3 razy w tygodniu.
Poziom piąty piramidy stanowią oleje i tłuszcze.

Wybierając tłuszcze do przyrządzania naszych potraw kierujmy się ich jakością oraz 
pochodzeniem. Postawmy na jakość a nie na ilość. Uczmy się odmierzać ilość tłuszczy 
podczas gotowania. Ze wszystkich olejów, najczęściej spożywana powinna być oliwa z 
oliwek.
Poziom szósty piramidy stanowią słodycze i alkohol.

Spożywając produkty z tego szczebla piramidy powinniśmy kierować się umiarem i zdrowym 
rozsądkiem. Spożywane w nadmiarze mogą szybko doprowadzić do pogorszenia się naszego 
stanu zdrowia.

Grupa V 

Młodzież w okresie wzrostu i dojrzewania jest bardzo wrażliwa na niedobory pokarmowe. W 

tym okresie za sprawą hormonów ciało zmienia się, często odczuwa się niezadowolenie z 

jego kształtu i próbuje to zmienić za pomocą drastycznych diet odchudzających, eliminacji 

większości produktów spożywczych. Przez niewiedzę młodzi ludzie doprowadzają organizm 

do stanu niedożywienia, który może przejść w stan chorobowy. Jak więc powinna wyglądać 

prawidłowa dieta dla nastolatka?

Dieta dla nastolatka - jaki jadłospis?

Jadłospis powinien być urozmaicony, a kaloryczność minimalna diety nie może schodzić 

poniżej 1500 kcal. W każdym posiłku powinny znaleźć się produkty białkowe, 

węglowodanowe i tłuszcze. Podstawą posiłku powinny być produkty wielozbożowe, z 

pełnego przemiału zawierające węglowodany złożone. Dodatkiem powinny być produkty 

białkowe: chudy nabiał, jajka, chude mięso i wędlina. W każdym posiłku powinny znaleźć się 

warzywa i niewielki dodatek tłuszczowy (masło, margaryna lub oliwa). Owoce są źródłem 

http://www.apetyt-na-zdrowie.pl/oliwa/
http://www.apetyt-na-zdrowie.pl/oliwa/
http://www.apetyt-na-zdrowie.pl/omega3/
http://www.apetyt-na-zdrowie.pl/cholesterol/


witamin, ale też cukrów prostych powinny znajdować się w 2-3 posiłkach w formie surowej 

lub świeżych soków. Bardzo skuteczny i pożyteczny dla młodego organizmu jest wysiłek 

fizyczny. Ćwiczenia w połączeniu z właściwą dietą dadzą szybkie efekty i nie zakłócą 

funkcjonowania organizmu. Dieta dla nastolatka, 1500 kcal

Bardzo łatwo w tym okresie rozregulować metabolizm organizmu. Zwłaszcza spowolnić go 

niską podażą energii. Niedobór witamin i składników odżywczych może doprowadzić do 

anemii. Włosy robią się suche i łamliwe, paznokcie zaczynają się rozdwajać, cera staje się 

blada. Najczęściej obserwuje się niedobory żelaza i wapnia. 

Dieta dla nastolatka powinna opierać się bardziej na wykryciu błędów żywieniowych, 

uregulowaniu posiłków oraz eliminacji podjadania słodyczy, chipsów, frytek, fast food’ów, 

słodkich napojów gazowanych.

Pytania dla poszczególnych grup: 

Grupa I

1. Przedstaw krótki jadłospis ludności wiejskiej w minionych wiekach.

2. Jakie produkty gościły najczęściej na chłopskich i ziemiańskich stołach. 

Grupa II 

1. Napisz krótką definicję pojęć: zdrowe odżywianie, dieta.

2. Co charakteryzuje 10 zasad zdrowego żywienia.

Grupa III 

1. Jakie najczęstsze błędy popełniają ludzie w codziennym odżywianiu?

2. Co charakteryzuje posiłki typu fost – food?

Grupa IV 

1. Jak zbudowana jest piramida żywieniowa?

2. Jakie produkty są niezbędne dla organizmu w codziennym żywieniu?

Grupa V 

1. Jak powinna wyglądać dieta nastolatka? 



2. Jakie najczęstsze błędy w żywieniu popełniają młodzi ludzie? 

Opracowała: Honorata Adamczewska
Gimnazjum nr 2 we Wrześni
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