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KONSPEKT LEKCJI

Z przedmiotu Podstawy żywienia człowieka
Kl. II. Technikum Technologii Żywienia i Gospodarstwa Domowego.

Temat: Żywienie dzieci w wieku przedszkolnym.
Czas trwania – 3 godz. Lekcyjne

Temat: I Żywienie niemowląt
Temat: II – Pogadanka informacyjna lekarza pediatry

Temat: III – Żywienie dzieci w przedszkolu

Cel ogólny:
Zapoznanie uczniów z wytycznymi do sposobu żywienia dzieci w wieku

przedszkolnym oraz jednostkami chorobowymi wieku dziecięcego,
wymagającymi konieczności zmiany diety.

Cele operacyjne:

1. Na poziomie wiadomości uczeń powinien:

• wymienić zasady stosowane w żywieniu niemowląt zdrowych
• podać rodzaje chorób wieku niemowlęcego wymagające określonego sposobu

żywienia
• określić zasady żywienia dzieci w przedszkolu
• znać wskazania i przeciwwskazania w doborze produktów używanych przy

sporządzaniu posiłków dla dzieci przedszkolnych
• znać preferowane techniki sporządzania potraw

2. Na poziomie umiejętności uczeń powinien:

• umieć poinformować młodą matkę o sposobie żywienia niemowlęcia w wieku 0-1
rok.

• uzasadnić konieczność żywienia naturalnego niemowląt.
• umieć dobrać odpowiednie odżywki w żywieniu sztucznym.
• określić sposób żywienia dzieci w wieku 1-3 lata oraz 4-6 lat.
• zaplanować jadłospis i uzasadnić dobór produktów oraz technik sporządzania

potraw w zależności od wieku, pory roku, liczby posiłków.

Cele wychowawcze:

• wskazanie zależności między żywieniem a prawidłowym rozwojem fizycznym i
psychicznym niemowląt i dzieci.

Metody pracy:
• elementy wykładu,
• pogadanka informacyjna,
• dyskusja.
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Zastosowane środki dydaktyczne:
1. Książki i podręczniki:
• Hanna Kunachowicz, Elżbieta Czarnowska – Misztal,

Anna Szczepańska, Anna Ners – „Podstawy żywienia człowieka”.
• Krystyna Flis, Anna Konaszewska – „Podstawy żywienia człowieka”.
• Chlebińska J. – „Anatomia i fizjologia człowieka” W-wa 1978 WSiP.

2. pogadanka informacyjna przeprowadzona przez lekarza pediatrę.
3. normy żywienia dla 22 grup ludności.
4. broszury informacyjne producentów odżywek dla niemowląt i dzieci starszych.
5. Przegląd piekarski i cukierniczy nr.9/2001
6. Przykładowe jadłospisy z przedszkola.

Przebieg lekcji

I. Etap wstępny
1. Sprawdzenie listy obecności i przygotowanie do lekcji.
2. Zapisanie tematu w dzienniku i na tablicy.
3. Sprawdzenie wiadomości z lekcji poprzedniej.

II. Faza wykonawcza.
4. Podanie ogólnych zasad żywienia niemowląt.
5. Rozwój fizyczny dziecka w wieku 0-1 rok i potrzeby pokarmowe – pogadanka

informacyjna lekarza pediatry.
- zasady karmienia naturalnego
- zasady karmienia sztucznego
- informacja o zagrożeniu chorobami wymagającymi specjalnej diety.
6. Zapoznanie i przegląd aktualnych ofert producentów odżywek dla niemowląt.
7. Podanie wytycznych do żywienia dzieci przedszkolnych.
8. Analiza norm fizjologicznych i racji pokarmowych JŻŻ.
9. Przeglądanie przykładowych jadłospisów z przedszkola.
10.Podanie opracowanych przez nauczyciela informacji o celiaklii.

III. Faza podsumowująca.
11. Integracja wiadomości.
12.Dyskusja.
13.Zadanie pracy domowej

- dla wszystkich: zaplanuj jadłospis dla dzieci przedszkolnych (3 posiłki) w okresie
wiosennym.
- dla zainteresowanych: podaj podstawowe zasady żywienia w fenyloketonurii.

OPRACOWAŁA:
Krystyna Mirowska

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
w Radomsku


