
SCENARIUSZ LEKCJI PRZYRODY DLA KL. IV 

TEMAT:     Składniki pokarmowe i ich wartości odżywcze 

(2 godziny lekcyjne) 

Cele główne: 

• poznanie składników pokarmowych i ich roli w funkcjonowaniu organizmu 

• kształtowanie postaw prozdrowotnych 

Cele operacyjne: 

Uczeń: 

• sklasyfikuje pokarmy biorąc pod uwagę ich pochodzenie 

• wymieni składniki pokarmowe 

• wyjaśni znaczenie składników pokarmowych dla organizmu człowieka 

• wskaże pokarmy bogate w poszczególne składniki odżywcze 

• uzasadni, że odżywianie jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania 
organizmu 

• przeprowadzi analizę swojego sposobu odżywiania się 

• poprawnie wykona polecenia i rozwiąże zadania w karcie pracy 

Postawy: 

• uczeń dostrzega rolę prawidłowego odżywiania w utrzymaniu zdrowia 
i odżywia się prawidłowo 

• współpracuje w grupie 

Metody nauczania: 

  obserwacja, praca z tekstem podręcznikowym, pogadanka z elementami 
dyskusji 

Formy pracy: 

  grupowa, indywidualna, zbiorowa 

Środki dydaktyczne: 

 produkty spożywcze lub opakowania po nich przyniesione przez uczniów, 
rysunki produktów pokarmowych, plansze „Składniki odżywcze” 
i „Witaminy”, podręczniki, karty pracy ucznia. 



PRZEBIEG ZAJ ĘĆ 

1.  Czynności organizacyjno-porządkowe. 

2.   Nawiązanie do tematu lekcji przez przypomnienie wiadomości o czynnikach 
niezbędnych człowiekowi do życia ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
znaczenie pokarmu. 

3.  Podanie tematu lekcji :  „Składniki pokarmowe i ich wartości odżywcze” 

4.   Podział uczniów na grupy, rozdanie kart pracy i materiałów do pracy w grupie 
(załącznik nr 1 i 2) 

5.  Uczniowie wykonują zadanie nr 1 w karcie pracy. 

• uczniowie w grupach porządkują ilustracje pokarmów ze względu na ich 
pochodzenie. 

• uzupełniają zadanie w karcie pracy 

• po wykonaniu zadania wybrani uczniowie wymieniają, jakie produkty 
znalazły się w każdej z grup. 

6.   Praca uczniów w grupach zgodnie z instrukcję (załącznik nr 2). 

• na podstawie podręcznika uczniowie określają rolę składników 
pokarmowych dla organizmu człowieka 

• z przyniesionych i ułożonych na stole przed lekcją produktów 
spożywczych wybierają te, które dostarczają wybranego składnika 
pokarmowego. 

• po opracowaniu zadań grupy prezentują wyniki swojej pracy.  

7.  Uczniowie dzielą składniki pokarmowe ze względu na pełnione funkcje 
(wykonanie zadania nr 2 w karcie pracy). 

8.   Uczniowie poznają znaczenie witamin. 

• wykonują zadanie nr 3 w karcie pracy (wymieniają podstawowe witaminy 
i określają na podstawie podręcznika ich rolę dla organizmu człowieka). 

• prezentacja planszy „Witaminy”, komentarz nauczyciela. 

9.   Podsumowaniem zajęć jest wskazanie produktów pokarmowych 
niesprzyjających zdrowiu młodego człowieka (załącznik nr 3). 

10.  Ocena aktywności uczniów oraz rozdanie im do wypełnienia kart 
ewaluacyjnych (załącznik nr 4) 

11. Zadanie pracy domowej (zadanie nr 4 w karcie pracy). 

 



KARTA PRACY 

Temat :    Składniki pokarmowe i ich wartości odżywcze 

Zadanie 1  Poznajemy różne produkty pokarmowe. 

a. pracując w grupie, pogrupujcie ilustracje różnych pokarmów (załącznik 
nr1) zgodnie z rubrykami tabeli w punkcie b 

b. wpisz nazwy produktów do tabeli 

Zadanie 2  

Składniki pokarmowe dzielimy na trzy grupy ze względu na pełnione funkcje. 
Przyporządkuj poznane składniki pokarmowe pełnionym przez nie funkcjom. 

 

      Rola:           Składnik pokarmowy: 

BUDULCOWA 

ENERGETYCZNA 

REGULUJĄCA 



Zadanie 3 Poznajemy witaminy 

a. Wymień podstawowe witaminy i określ na podstawie podręcznika ich 
znaczenie dla człowieka. 

_____________ — ________________________________________________ 

     ________________________________________________ 

_____________ — ________________________________________________ 

     ________________________________________________ 

_____________ — ________________________________________________ 

     ________________________________________________ 

b. Wpisz w odpowiednie rubryki tabeli nazwy produktów pokarmowych 
zawierających szczególnie dużo wymienionych witamin. 

Zadanie 4 Na śniadanie zjadłeś bułkę z masłem, szynką i pomidorem, wypiłeś białą 
kawę (kawa z mlekiem), a na drugie śniadanie zjadłeś 1 jabłko. 

Napisz, które pokarmy są pochodzenia roślinnego, a które zwierzęcego? 

pochodzenia roślinnego ___________________________________________ 

pochodzenia zwierzęcego  _____________________________________________ 

Napisz, które pokarmy dostarczyły ci: 

białek __________________________________________________________ 

tłuszczów __________________________________________________________ 

cukrów __________________________________________________________ 

witamin i soli mineralnych ___________________________________________ 



Załącznik nr 1 

ilustracje różnych produktów  
        spożywczych 

Załącznik nr 2 

Instrukcje dla grup: 

Grupa  1 - białka 

Korzystając z tekstu w podręczniku (str. 111-112) przygotujcie informacje na temat 
roli białek w organizmie. Następnie spośród przyniesionych przez was produktów 
spożywczych wybierzcie te, które posiadają dużą ilość białka. 

Grupa  2 - tłuszcze 

Korzystając z tekstu w podręczniku (str. 111-112) przygotujcie informacje na temat 
roli tłuszczów w organizmie. Następnie spośród przyniesionych przez was produktów 
spożywczych wybierzcie te, które posiadają dużą ilość tłuszczów. 

Grupa  3 - cukry  

Korzystając z tekstu w podręczniku (str. 111-112) przygotujcie informacje na temat 
roli cukrów w organizmie. Następnie spośród przyniesionych przez was produktów 
spożywczych wybierzcie te, które posiadają dużą ilość cukru. 

Grupa  4 - witaminy i sole mineralne 

Korzystając z tekstu w podręczniku (str. 111-112) przygotujcie informacje na temat 
roli witamin i soli mineralnych w organizmie. Następnie spośród przyniesionych 
przez was produktów spożywczych wybierzcie te, które posiadają dużą ilość witamin 
i soli mineralnych. 

Pokarmy pochodzenia zwierzęcego 

Pokarmy pochodzenia roślinnego 



Załącznik nr 3 

Poniżej wypisano nawyki żywieniowe dwóch chłopców: Tomka i Łukasza. Który 
z nich Twoim zdaniem odżywia się prawidłowo? 

Załącznik nr 4 

Oceń swoje odczucia po dzisiejszej lekcji, zamalowując słoneczko odpowiednim 
kolorem. 
   • czerwony  - bardzo dobrze 
   • niebieski  - słabo 
   • zielony  - nie mam zdania 

a)  atmosfera na lekcji    b)  zrozumienie treści lekcji     c)  Twoja praca na lekcji 


