
SCENARIUSZ ZAJĘĆ 
Osoba prowadząca:   Dorota Molendowska 
Nazwa i numer programu:  Program nauczania biologii z elementami ścieżek edukacyjnych:  

prozdrowotnej i ekologicznej w klasach   I – III  gimnazjum 
(DKW-4014-219/99) 

 
Temat zajęć:  Składniki pokarmowe i ich znaczenie. 
Klasa: II „a”, ilość godzin ; 1 
 
Cel ogólny zajęć:  poznanie składników pokarmowych i ich znaczenie w prawidłowym 

funkcjonowaniu organizmu. 
 
Cele szczegółowe zajęć w postaci zoperacjonalizowanej: 

 Uczeń wymienia składniki pokarmowe 
 Uzasadnia rolę składników pokarmowych w prawidłowym odżywianiu 
 Wskazuje produkty, w których występują określone składniki pokarmowe 
 Rozumienie konieczności prawidłowego odżywiania i jego wpływ na zdrowie 

 
W czasie lekcji będą kształtowane następujące umiejętności ponad przedmiotowe ; 

 Współdziałanie w grupie 
 Planowanie i organizowanie pracy własnej i grupy 
 Ocenianie własnego uczenia się i przyjmowanie odpowiedzialności za naukę 

innych 
 Skuteczne porozumiewanie się w grupie 

 
Pojęcia do wyjaśnienia w toku lekcji: 
 Węglowodany 
 Białka 
 Tłuszcze 
 Makroelementy 
 Mikroelementy 
 Witaminy 
 
Metody i techniki pracy: 
 Dyskusja panelowa 
 Puzzle 
 Gra „prawda-fałsz” 
 Praca w grupach zróżnicowana i jednolita, indywidualna, zbiorowa. 
 
Do zajęć będą potrzebne następujące środki dydaktyczne: 
 Tekst dotyczący składników pokarmowych 
 Karty indywidualnej pracy ucznia 
 Plakietki z numerami grup 
 Sylwetki produktów pokarmowych 
 Duży arkusz papieru 
 Plansze do gry „prawda-fałsz” i zestaw kart związanych tematycznie 
 Stojaki i spinacze (produkty) 
 Rekwizyty potrzebne do dyskusji panelowej 
 Karty ewaluacyjne 



Przebieg zajęć. 
Faza wprowadzająca. 
1. Wchodząc do sali uczniowie losują numer jednej z pięciu grup , w których będą pracować  

i zajmują miejsca przy odpowiednich stolikach. 
2. Uczniowie przyglądają się scence przygotowanej przez koleżanki pt. „W gabinecie 

lekarskim” 
SCENKA : „W gabinecie lekarskim” 
                    

„W gabinecie lekarskim” 
Przy biurku siedzi lekarka oraz pielęgniarka Kasia, przy której stoi pudełko kremu do rąk, a 
obok leżą okulary.. 
Lekarka: Pani Kasiu, dzisiaj od samego rana smaruje pani ręce kremem.  

Widzę też okulary, których jednak pani nie zakłada. Czy coś się stało? 
Pielęgniarka: Od kilku dni mam kłopoty ze skórą – jest ona sucha, spękana, łuszczy się 
  a wieczorem chyba gorzej widzę. Co to może być. 
Lekarka: Myślę, że to brak witaminy A. Proszę jeść więcej zielonej sałaty, kapusty, jaj i 

pić sok z marchwi to powinno pomóc. Niech pani poprosi pacjenta. 
Pacjent: Pani doktor, bardzo niepokoi mnie stan zdrowia mojego dziecka. Córka 

ostatnio często choruje, jest zakatarzona i bardzo słaba, ma zawroty głowy. 
Lekarka: O ile pamiętam córka brała przez długi czas antybiotyki i z objawów widzę, że 

będziemy musiały wykonać badania krwi, bo prawdopodobnie ma anemię, 
spowodowaną barkiem witaminy B12. Należy wzbogacić jej dietę o ryby, jaja i 
wątrobę. Fakt, że często choruje to brak witaminy C zwiększającej odporność 
organizmu – można ją znaleźć w owocach cytrusowych, papryce, pomidorach, 
jabłkach, natce pietruszki i kapuście. 

Dziecko: Pani doktor, moje koleżanki są wyższe ode mnie. Zauważyłam również, że 
ostatnio schudłam. 

Lekarka: Każdy rośnie i rozwija się w swoim indywidualnym tempie. Ale możesz 
pomóc organizmowi dostarczając mu białka i soli mineralnych. Jedz więcej 
sera, mięsa i drobiu, pij mleko i jogurty zawierające białko. Pamiętaj o 
warzywach i owocach, jasne pieczywo zastąp ciemnym, ziarnistym, jedz 
orzechy, groch i fasole. W tym okresie powinnaś spożywać wszystkie składniki 
pokarmowe również tłuszcze zawarte w maśle, śmietanie, oleju jadalnym oraz 
węglowodany znajdujące się w pieczywie , owocach i słodyczach. To powinno 
wzmocnić twój organizm i pobudzić go do wzrostu. 

Pacjent: Dziękuję pani doktor. Zaraz pójdziemy do apteki, aby kupić niezbędne 
witaminy i sole mineralne. 

Lekarka: Lepiej będzie dostarczać je organizmowi w postaci warzyw i owoców – 
koniecznie umytych i najlepiej świeżych jako soki i surówki . Tabletki to 
ostateczność. 

Pacjent: W takim razie idziemy po zakupy, kupimy produkty zawierające te składniki 
pokarmowe, których nam brakuje. 

Dziecko: A ja będę przygotowywała surówki, przecież nie jest to takie trudne. 
Lekarka: Proszę przyjść do mnie po dwóch tygodniach, zobaczę jak poskutkowała 

kuracja. 
Pacjent: Do widzenia. 
 
 
 
 



3. Przedstawienie tematu i celu lekcji. 
 
Faza realizacyjna. 
1. Prace z tekstem dotyczącym składników pokarmowych, ich znaczenie i występowanie – 

metoda puzzle (jigsaw). 
I etap. 
Podział klasy na pięć grup, który miał miejsce na początku zajęć. 
II etap 
Uczniowie pracują w tzw.  grupach eksperckich. Każda grupa otrzymuje inny fragment tekstu 
(1. Białka, 2. Węglowodany, 3. Tłuszcze, 4. Witaminy, 5. Woda i sole mineralne.) Uczniowie 
pracują indywidualnie z tekstem. Mają przeczytać uważnie ze zrozumieniem tekst, wypełnić 
kartę pracy, wyjaśnić wątpliwości i dobrze zrozumieć zagadnienia aby móc wytłumaczyć 
innej grupie. Dodatkowo do otrzymanego fragmentu dużej tabeli mają wpisać nazwę 
analizowanego składnika pokarmowego, jego znaczenie i przykleić sylwetki produktów, w 
których on występuje. 
 
Nazwa składnika  
pokarmowego 

Znaczenie w organizmie Źródła występowania 

Białka 
Węglowodany 
Tłuszcze 
Witaminy 
Sole mineralne 
Woda 

  

 
III etap. 
Drugi podział na grupy polega na tym, że w kład nowej grupy wchodzi jeden przedstawiciel 
każdej z poprzednich grup eksperckich. Przedstawiciele grup relacjonują, czego nauczyli się 
w poprzednich grupach. 
IV etap. 
Eksperci wracają do swoich grup i konfrontują zdobytą wiedzę. 
2. Następuje wspólne uzupełnienie tabeli na tablicy poprzez przyczepienie fragmentów 

wypracowanych przez poszczególne grupy. 
 
Faza podsumowująca  
1. Zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie sprawdzają poprzez udział w grze  

„Prawda-fałsz”. Uczniowie w grupach losują karty tematyczne i decydują na które 
pole ma trafić karta: „Prawda”, „Fałsz”, „?” lub „brak decyzji”. 

2. Zestawienie wyników gry w zespołach celem wyłonienia zwycięzcy (każda poprawna 
odpowiedź to 1 spinacz – 1 punkt przypięty do stojaka na stoliku grupy). 

3. Ewaluacja – uzupełnienie przez uczniów kart ewaluacji . 
4. Podsumowanie i ocena pracy uczniów przez nauczyciela. 
 
Uzupełniające źródła informacji dla ucznia: 
 Zestaw kart do gry 
 Literatura: 

I. Żeber -Dzikowska E. Buchcic, J.W. Dymara, A.M.Persona:„Tablice. Biologia. 
Chemia”, W S i P  Warszawa 2004 

 
 



Uzupełniające źródła informacji dla nauczyciela: 
M. Krogulec – Sobowiec, M. Bednarska: Puzzle. Gra „Prawda – fałsz” Ś. C. D. N. Kielce 2004 
E. Brudnik: „Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie . Przewodnik po metodach aktywizujących” 
część II Zakład Wydawniczy SFS, Kielce 2002. 
E. Solomon, L. Berg, D. Martin, C. A. Villee : „Biologia” Multico Warszawa 2000. 
 
Sposób uzyskiwania informacji zwrotnej od uczniów po zakończonych zajęciach: 
Uczniowie uzupełniają kartę ewaluacyjną : Czy informacje o składnikach pokarmowych , ich 
występowanie i znaczenie przydadzą Ci się w życiu codziennym? 
TAK   NIE   NIE WIEM 
Czy zdobyte wiadomości pomogą Ci ułożyć jadłospis? 
TAK   NIE   NIE WIEM 
Zaznacz  z zajęć wychodzę: 
 
 
 
 
 
 
1. BIAŁKA  
      Zbudowane są z aminokwasów. Stanowią około 20% masy ciała dorosłego człowieka. 
Są podstawowym materiałem budulcowym komórek i tkanek. Jako enzymy biorą udział w 
reakcjach zachodzących żywych organizmach, transporcie różnych substancji (np.: 
hemoglobina transportuje tlen i dwutlenek węgla), jako przeciwciała dają odporność 
organizmowi , mogą być źródłem energii 1g dostarcza 4,1 kcal energii. 
Białka dzielimy na pełnowartościowe – białka zwierzęce, zawarte głównie w mięsie, rybach, 
drobiu, serach, mleku i jajach, niepełnowartościowe są to białka pochodzenia roślinnego, 
zawarte w grochu, soi, fasoli, pieczywie razowym, mące i kaszy. Zapotrzebowanie na białko 
w ciągu doby zależy od wieku, masy ciała, stanu zdrowia i rodzaju wykonywanej pracy. Na 
niedobory białka najbardziej wrażliwe są dzieci, młodzież, kobiety w ciąży i ludzie chorzy. 
Niedobór białka w pożywieniu może prowadzić do zahamowania wzrostu i rozwoju oraz 
zmniejsza odporność na choroby zakaźne. 
 
2. WĘGLOWODANY 

Węglowodany to związki węgla, wodoru i tlenu, przy czym wodoru jest zawsze dwa razy 
więcej niż tlenu. W organizmie stanowią około 1 % ciężaru ciała. Zapas węglowodanów w 
ciele człowieka jest mały, dlatego musi być stale uzupełniany. Są to związki najszybciej 
ulegające przemianom ponieważ utleniają się do CO2 i H2O, które organizm łatwo usuwa. 
Węglowodany są głównym źródłem energii potrzebnej do pracy mięśni i utrzymania stałej 
temperatury ciała. W wyniku spalania 1g węglowodanów otrzymujemy 4,1 kcal energii. 
Węglowodany pokrywają w 60 % energetyczne zapotrzebowanie dorosłego człowieka.  
W śród węglowodanów wyróżniamy : cukry proste (glukoza) dwucukry i wielocukry 
(skrobia, celuloza – błonnik). 
Nadmiar spożytych węglowodanów zamienia się w tłuszcze gromadzone w tkance podskórnej 
co stanowi przyczynę tycia. 
Cennym węglowodanem jest błonnik, który pomaga w przesuwaniu się trawionego pokarmu 
w jelitach oraz absorbuje na swojej powierzchni cholesterol. 
 
 
 



3. TŁUSZCZE 
To związki wyższych kwasów tłuszczowych i glicerolu, są nie rozpuszczalne w wodzie i 
lżejsze od niej. 
Stanowią około 10 % masy ciała, wchodzą w skład podskórnej tkanki tłuszczowej, w 
wypadku otyłości ilość tkanki może dochodzić do 20 – 30 % masy ciała. Są głównym 
składnikiem energetycznym pokarmu – 1g tłuszczu dostarcza 9,3 kcal energii. Ze względu 
na pochodzenie dzielą się na tłuszcze zwierzęce zawierające kwasy tłuszczowa nasycone, 
których głównym źródłem jest smalec, słonina, masło i śmietana oraz tłuszcze roślinne 
zawierające kwasy tłuszczowe nienasycone – ich źródłem są oleje jadalne, oliwka z 
oliwek, margaryna i masło roślinne. Tłuszcze ponadto chronią narządy wewnętrzne przed 
urazami, umożliwiają utrzymanie stałej temperatury ciała oraz tworzą warstwę ochronną 
skóry i włosów. 
 
 
 

4. WITAMINY 
To związki niezbędne do prawidłowego przebiegu wszystkich procesów życiowych. 
Występują w minimalnych ilościach w produktach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. 
Regulują przemiany metaboliczne zachodzące we wszystkich komórkach ciała, biorą 
udział w procesie widzenia (witamina A), zwiększają odporność organizmu – witamina C 
oraz pełnią wiele innych funkcji. Organizm ludzki  może wytworzyć tylko witaminę D, 
pozostałych witamin nie potrafimy syntetyzować i dlatego muszą być dostarczone z 
pożywieniem. Witaminy dzielą się na dwie grupy: rozpuszczalne w wodzie i 
rozpuszczalne w tłuszczach. Występują w owocach, warzywach, mleku i jego 
przetworach, jajach, rybach, mięsie, orzechach i ciemnym pieczywie. 

 
 
 
5. WODA I SOLE MINERALNE 

Woda jest niezbędnym składnikiem organizmu bowiem wszystkie procesy zachodzą w jej 
obecności. Stanowi 50 – 70% masy ciała, jest dobrym rozpuszczalnikiem dla różnych 
substancji i reguluje przebieg procesów chemicznych. Źródłem wody są napoje oraz 
produkty spożywcze, np.: świeże owoce i warzywa, mięso, drób i pieczywo. Przeciętne 
dobowe zapotrzebowanie na wodę pokrywa wypicie około 2,5 litra płynów.  
Sole mineralne dostarczane są z wodą i pokarmem. Stanowią bardzo ważny składnik 
budulcowy organizmu, wchodząc w skład kości i zębów. Dodatkowo pełnią rolę 
regulującą procesy w organizmie. Niektóre z nich występują w dużych ilościach – są to 
tak zwane makroskładniki, np.: węgiel, azot, tlen i wapń. Mikroskładniki występują w 
mniejszych ilościach w organizmie. Należą do nich żelazo, miedź, jod, cynk i fluor. 
Źródłem soli mineralnych są owoce i warzywa, ryby, jaja, mięso i woda pitna. 

 
 
 
 
KARTY TEMATYCZNE GRY „PRAWDA – FAŁSZ” 
1. Makroskładniki występują w organizmie w dużych ilościach. 
2. Witamina C zwiększa odporność organizmu 
3. Witamina A odpowiada za prawidłowy proces widzenia  
4. Białka są głównym materiałem budulcowym naszego organizmu. 



5. Do składników regulujących przebieg procesów w organizmie należą woda, witaminy i 
sole mineralne. 

6. Węglowodany pokrywają w 60 % zapotrzebowanie energetyczne dorosłego człowieka. 
7. Świeże owoce i warzywa dostarczają organizmowi witamin i soli mineralnych. 
8. Im cięższa jest praca mięśni, tym wyższe jest zapotrzebowanie organizmu na energię. 
9. Węgiel, azot i wapń należą do mikroskładników. 
10. Wszystkie witaminy rozpuszczają się w wodzie. 
11. Najwięcej energii dostarcza spalenie 1 g węglowodanów. 
12. Wszystkie składniki pokarmowe dostarczają energii. 
 


