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Tytuł zajęć 

 

Healthy lifestyle 

 

Metryczka 

 

Poziom edukacyjny: II poziom edukacyjny  

Grupa przedmiotowa:    biologia, chemia, matematyka, informatyka 

Czas na pełną realizację projektu: 40 godzin 

Autorzy scenariusza: Magdalena Konwerska, Małgorzata Rokita 

 

Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bohaterów Westerplatte w Kielcach 

ul. Wspólna 17 

25-003 Kielce 

 

Ramowa koncepcja projektu 

 

Projekt ,,Healthy lifestyle” ma na celu uświadomienie uczniom na czym w praktyce polega 

zdrowy styl życia. Dzięki udziałowi w przedsięwzięciu nie tylko dowiadują się jak ważna jest 

zbilansowana dieta, odpowiednie nawadnianie organizmu, szeroko pojęta aktywność 

fizyczna, sen i relaks, ale również o zagrożeniach wynikających ze stosowania używek.  

Podczas zajęć uczniowie uczą się czytać etykiety na produktach spożywczych oraz 

komponują przykładową dietę. Tworzą również model piramidy zdrowia. Większość 

czynności wykonywana jest z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.  
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Cele zajęć  STEAM 

 

 

Cele ogólne: 

 Uświadomienie młodzieży, że zdrowy styl życia korzystnie wpływa na organizm 

człowieka i jego prawidłowe funkcjonowanie. 

 Zachęcenie uczniów do wprowadzenia zdrowych nawyków w życiu codziennym. 

 Poszerzanie zdolności językowych uczniów (propagowanie dwujęzyczności). 

 Rozwijanie kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii, sztuki 

i matematyki poprzez udział w projekcie multidyscyplinarnym. 

 Zachęcenie do korzystania z różnego rodzaju aplikacji wspierających prowadzenie 

zdrowego stylu życia. 

 Rozwijanie kompetencji niezbędnych do planowania własnej pracy oraz pracy 

w grupie. 

Cele naukowe: 

M
at

em
at

yk
a 

Uczniowie: 

 wykonują obliczenia procentowe (procentowa zawartość poszczególnych 

składników odżywczych w posiłku, skład dymu papierosowego); 

 obliczają kaloryczność posiłków (przeliczanie jednostek); 

 dokonują zestawienia ilości kalorii spalanych podczas poszczególnych 

aktywności; 

 opracowują dane statystyczne; 

 projektują i wykonują model ostrosłupa (piramida). 

B
io

lo
gi

a 

Uczniowie: 

 poznają i odpowiednio grupują wartości odżywcze produktów; 

 tworzą piramidę żywieniową, utrwalają znajomość składników pokarmowych 

oraz poznają ich nazwy w języku angielskim; 

 poznają dzienne zapotrzebowanie na składniki pokarmowe, ilość spożywanej 

wody, a także istotę aktywności fizycznej, snu, relaksu oraz konieczność 

unikania używek (szkodliwość palenia papierosów oraz składniki dymu 

tytoniowego). 
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C
h

em
ia

  
Uczniowie: 

 analizują etykiety na produktach spożywczych (aplikacja ,,Zdrowe zakupy”) 

 poznają skład wody; 

 dowiadują się jakie są składniki dymu tytoniowego oraz jego wpływu na 

organizm człowieka. 

In
fo

rm
at

yk
a 

 Aplikacja Fitatu; 

 Aplikacja Polar Flow dedykowana zegarkom sportowym marki Polar, badająca 

aktywność fizyczną oraz strukturę snu; 

 Aplikacja ,,Water reminder” ułatwiająca codzienne kontrolowanie ilości 

spożywanej wody; 

 Aplikacja ,,Zdrowe zakupy”; 

 Learning Apps-quizy; 

 Kalkulator BMI – Weight Tracker; 

 Aplikacja Penultimate (do przygotowania projektów); 

 Internet, smartfony, ipady. 

 

 

 

Kryterium sukcesu 

 

 Zaangażowanie, pomysłowość, wywiązywanie się z powierzonych obowiązków  

w wyznaczonym czasie oraz współpraca w grupie.  

 Wykonanie prototypu – modelu piramidy żywieniowej, która uwzględniała 

poszczególne elementy projektu 

 

Wymagania przestrzenne i technologiczne 

 

 

 Pomieszczenie o kubaturze pozwalającej uczniom na swobodne poruszanie się, 

zapewniające dzieciom pełen komfort pracy.  

 W sali powinny znajdować się stoliki, tablica i komputer z dostępem do Internetu.   

 Część prac projektowych należy wykonać w pracowni technicznej. 
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Wymagane zasoby cyfrowe do realizacji zajęć 

 

 

 Aplikacja Fitatu 

 Aplikacja Polar Flow dedykowana zegarkom sportowym marki Polar, badająca 

aktywność fizyczną oraz strukturę snu 

 Aplikacja ,,Water reminder” ułatwiająca codzienne kontrolowanie ilości spożywanej 

wody 

 Aplikacja ,,Zdrowe zakupy” 

 Learning Apps-quizy 

 Kalkulator BMI – Weight Tracker 

 Aplikacja Penultimate (do przygotowania projektów) 

 

Niezbędne narzędzia technologiczne i cyfrowe 

 

 

 Komputer 

 Smartfony 

 iPady 

 Ms Teams, Messenger, Zoom Cloud Meeting 

 

Opis prototypu tworzonego podczas zajęć 

 

Szkielet będzie miał kształt ostrosłupa prawidłowego czworokątnego. Zostanie wykonany z 

drewna. Aby wzmocnić konstrukcję należy przykręcić grubszą deskę wzdłuż przekątnej 

podstawy i poprowadzić do niej wysokość. Długości krawędzi bocznych można policzyć z 

twierdzenia Pitagorasa. Tak wykonany model trzeba obudować dyktą, a następnie 

pomalować lub pokryć kolorowym papierem.  Następnie uczniowie tworzą mini makiety 

różnych produktów ze styropianu i mocują je na prototypie.  
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Realizacja projektu 
 

 

 Czynności uczniów 

S 

Uczniowie poznają i odpowiednio grupują wartości odżywcze produktów. 

Tworzą piramidę żywieniową, utrwalają znajomość składników pokarmowych 

oraz poznają ich nazwy w języku angielskim. Analizują etykiety na produktach 

spożywczych (aplikacja). 

Poznają dzienne zapotrzebowanie na składniki pokarmowe, ilość spożywanej 

wody, a także istotę aktywności fizycznej, snu, relaksu oraz konieczność unikania 

używek (szkodliwość palenia papierosów oraz składniki dymu tytoniowego). 

T 

Uczniowie korzystają z różnorodnych aplikacji: Fitatu, Polar Flow, ,,Water 

reminder”, ,,Zdrowe zakupy”, Kalkulator BMI – Weight Tracker,  Penultimate (do 

przygotowania projektów). 

Tworzą quizy na platformie Learning Apps. Do działań wykorzystują Internet, 

smartfony, ipady. 

E 

Uczniowie komponują dietę uwzględniającą dzienne zapotrzebowanie na 

poszczególne składniki odżywcze. Według własnego pomysłu tworzą projekt 

piramidy zdrowia, quizy.  

Ponadto opracowują scenariusz do filmiku o zdrowym śniadaniu oraz 

przygotowują pytania do sondy na temat aktywności fizycznej. 

A 

W trakcie realizacji projektu uczniowie korzystają z dowolnych materiałów do 

realizacji własnych pomysłów, a powstałe w toku realizacji projekty są formą ich 

ekspresji artystycznej. 

M 

Uczniowie doskonalą kompetencje leżące u podstaw myślenia matematycznego: 

umiejętność planowania, wnioskowania, orientację przestrzenną, logicznego 

myślenia, sprawności rachunkowej. W pracy posługują się wybranymi 

przyborami (linijka, ekierka). 
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Przebieg realizacji projektu 

 
  

Nazwa działania nr 1: 

Zapoznanie uczniów z tematyką projektu i jego planowanym 

przebiegiem; ustalenie celów projektu; planowanie pracy  

i przydział zadań 

Czas 

realizacji: 
2 godziny 

Element 

STEAM 
T, A, M 

Zadania nauczyciela:  

 Zapoznanie z tematyką i celami projektu 

 Przydział zadań do realizacji 

Zadania ucznia:   

 Udział w ,,burzy mózgów” 

 Przyjęcie powierzonych zadań 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:  - 

 

Nazwa działania nr 2: 

Pozyskiwanie informacji na temat zapotrzebowania na 

poszczególne składniki odżywcze, odpowiedniego nawodnienia 

organizmu, analizowanie etykiet produktów spożywczych. 

Czas 

realizacji: 
3 godziny 

Element 

STEAM 
S, T, E 

Zadania nauczyciela:  

 Przygotowanie niezbędnych materiałów 

do pracy 

Zadania ucznia:   

Przygotowanie prezentacji, praca  

z aplikacjami ,,Fitatu” oraz ,,Zdrowe zakupy”. 

Uczniowie przynoszą różne produkty  

i analizują ich skład. 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

Prezentacja w programie Power Point, aplikacje pobrane na smartfony. 

 

 

Nazwa działania nr 3: 

Zwrócenie uwagi uczniów na istotę aktywności fizycznej, snu  

i relaksu 

Czas 

realizacji: 
4 godziny 

Element 

STEAM 
S, T, E, A, M 

Zadania nauczyciela:  

 Pogadanka na temat znaczenia 

powyższych czynności 

Zadania ucznia:   

Uczniowie przygotowują w dwóch językach 

zestawienie różnych aktywności fizycznych 

(ilość spalanych kalorii w ciągu danego czasu 

oraz partie zaangażowanych mięśni).  

Wykonanie plakatu na temat zdrowego snu. 

Można też nagrać film dotyczący różnych 

form relaksu. 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

Praca z aplikacją ,,Polar Flow” przy użyciu zegarka sportowego. Zestawienie można wykonać 

w edytorze tekstu, a plakat na iPadzie. 
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Nazwa działania nr 4: 

Omówienie niekorzystnego wpływu używek. 

Czas 

realizacji: 
2-3 godziny 

Element 

STEAM 
S, M 

Zadania nauczyciela:  

 Projekcja filmu nt. szkodliwości używek 

Zadania ucznia:   

Przygotowanie materiałów dotyczących 

składu dymu tytoniowego. Przygotowanie 

samodzielnych referatów lub prezentacji. 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

Wykorzystanie projektora i tablicy interaktywnej. 

 

 

 

Nazwa działania nr 5: 

Nagranie filmu ,,Zdrowe śniadanie” 

Czas 

realizacji: 
3 godziny 

Element 

STEAM 
S, T, A 

Zadania nauczyciela:  

 Koordynowanie pracy uczniów  

Zadania ucznia:   

 Opracowanie scenariusza, przyniesienie 

potrzebnych składników, nagranie filmu 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

Film można nagrać przy użyciu smartfona. 

 

 

Nazwa działania nr 6: 

Przeprowadzenie sondy ,,Jak dbać o aktywność fizyczną?” 

Czas 

realizacji: 
3 godziny 

Element 

STEAM 
S, T, E, A 

Zadania nauczyciela:  

 Koordynowanie pracy uczniów 

Zadania ucznia:   

Przygotowanie pytań do sondy, 

przeprowadzenie wywiadów, montaż filmu 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

Pytania przygotowane w formie elektronicznej. Wywiady można nagrać przy użyciu 

smartfona. 

 

  



Scenariusz zajęć STEAM 

 

STEAMowa Szkoła 10 

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach 

Nazwa działania nr 7: 

Tworzenie modelu 

Czas 

realizacji: 
10-15 godzin 

Element 

STEAM 
S, E, A, M 

Zadania nauczyciela:  

 Koordynowanie pracy uczniów 

Zadania ucznia:   

Wykonywanie poszczególnych elementów 

konstrukcji zgodnie z przygotowanym 

wcześniej projektem.  

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:  - 

 

 

 

Nazwa działania nr 8: 

Tworzenie quizów na platformie LearningApps 

Czas 

realizacji: 
3 godziny 

Element 

STEAM 
S, T, E 

Zadania nauczyciela:  

 Ukierunkowywanie pracy uczniów, 

nadzór nad wyborem tematyki i formy 

quizów. 

Zadania ucznia:   

Stworzenie quizów na platformie 

LearningApps, sprawdzenie poprawności ich 

działania. 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:  

Wykorzystanie komputera z dostępem do internetu. Stworzenie konta na platformie. 

 

 

 

Nazwa działania nr 9: 

Przygotowanie uczniów do prezentacji projektu na konferencji 

Czas 

realizacji: 
3-4 godziny 

Element 

STEAM 
T, E, A 

Zadania nauczyciela:  

Ustalenie scenariusza prezentacji, przydział 

ról, prowadzenie prób przed publicznym 

wystąpieniem. Przygotowanie prezentacji. 

Zadania ucznia:   

Przyjęcie przydzielonych ról, przygotowanie 

się i aktywne uczestniczenie w próbach. 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

Prezentacja wykonana w programie Power Point. 
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Sposób ewaluacji 

 
 

Ewaluacja na poszczególnych etapach realizacji: 

 Uczniowie po każdym zrealizowanym zadaniu oceniają się wzajemnie, udzielają 

pochwał bądź wskazówek do lepszej pracy w kolejnych etapach realizacji projektu. 

Mile widziana konstruktywna krytyka. 

 

Ewaluacja całościowa: 

 kosz i walizka- czego zabrakło i co zabieram ze sobą? 

Ewaluacja prowadzona jest w oparciu o załączone narzędzia ewaluacyjne. Przed 

rozpoczęciem projektu ustalany jest dla każdego ucznia poziom wyjściowy dla 

poszczególnych kompetencji, których opanowanie stanowi cel projektu oraz poziom 

oczekiwań. Po zakończeniu projektu badany jest przyrost wiadomości  

i umiejętności uczniów w zakresie poszczególnych składowych STEAM i atrakcyjności 

całego projektu. 

 


