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Scenariusze dla klasy 1

Scenariusz nr 1
Temat: Kto zdrowo dni planuje, temu czasu nie brakuje.
Czas: 2 godz. 
Cele operacyjne 
Uczeń:

• wymienia podstawowe zasady zdrowego trybu życia;
• rozumie potrzebę racjonalnego planowania czasu;
• układa własny plan dnia, biorąc pod uwagę czynności korzystne dla zdrowia;
• wie, że aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu sprzyja zdrowiu;
• przestrzega zasad higieny podczas przygotowywania i spożywania posiłków;
• zgodnie współpracuje w grupie.

Środki dydaktyczne: sylweta Witaminki Celinki (zob. Karty pracy kl. I), karton lub cien-
ka tektura, wykałaczki szaszłykowe, taśma samoprzylepna, 10 piłeczek pingpongowych 
z zapisanymi hasłami (po jednym na każdej z nich: zdrowe posiłki, sen, komputer, zabawa, 
szkoła, deser, spacer, telewizja, higiena, sport), karta pracy nr 1.

Produkty i akcesoria kuchenne: wafle ryżowe, maca, pieczywo pełnoziarniste, tłusty lub 
półtłusty biały ser, rzodkiewki, koperek lub szczypiorek, owoce sezonowe (np. truskawki, 
maliny), serek kanapkowy, kiełki, ogórek, czerwona papryka, czarne oliwki, pomidorki kok-
tajlowe, jogurt naturalny, musli „Coś na ząb” firmy KUPIEC, litrowy słój, karta pracy nr 1, 
plastikowe pojemniki lub miseczki, duża łyżka do mieszania, nożyk i deseczka do krojenia, 
plastikowe talerzyki i serwetki, kubeczki po jogurtach.

Przebieg zajęć
1. Przedstawienie postaci przewodniej cyklu: Witaminki Celinki. 
N. przed zajęciami przygotowuje kukiełkę – wycina sylwetkę Witaminki Celinki, podkleja 
kartonem lub cienką tekturą i dokleja taśmą wykałaczkę szaszłykową tak, aby można było 
poruszać postacią. N. dramowo wprowadza postać Celinki, mówiąc dzieciom, że od dziś, 
co jakiś czas, będzie przychodziła do klasy nowa koleżanka, która jest trochę nieśmiała, ale 
ma dużo ciekawych informacji na temat zdrowego stylu życia; wie, co należy robić, aby 
zdrowo żyć. N. animuje kukiełkę, która przedstawia się i rozpoczyna rozmowę z dziećmi. 
Pytania pomocnicze: 

– Czy wiecie, co należy robić, aby być zdrowym? 
– Co wy sami robicie, aby nie chorować i mieć dobre samopoczucie?

Podsumowanie wypowiedzi dzieci: Celinka wymienia sposoby na zdrowie wskazane przez 
dzieci; chwali je, że tak dużo wiedzą i stwierdza, że wszystkich zaproponowanych przez 
dzieci czynności nie da się wykonać jednego dnia. To bardzo trudne. Celinka może ko-
mentować dalszy tok lekcji, N. może również odstawić kukiełkę, aby jedynie „przyglądała 
się”, co robią dzieci.

2. Pytanie kluczowe – wprowadzenie do tematu zajęć.
– Na jakie czynności trzeba znaleźć czas każdego dnia? 

Pytanie kluczowe ma na celu zaintrygowanie uczniów tematem lekcji i pobudzenie ich do 
myślenia. Dzieci podają dowolne propozycje.

3. Przedstawienie celu lekcji.
N. wyjaśnia: Nauczymy się dzisiaj, w jaki sposób należy planować czas w ciągu dnia. A tak-
że dowiemy się, co należy robić każdego dnia, aby być zdrowym. N. czyta wiersz Danuty 
Wawiłow Szybko. Przed lekturą prosi dzieci o zwrócenie uwagi, czy bohater wiersza potrafi 
planować swój czas.
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Danuta Wawiłow, Szybko

Szybko, zbudź się, szybko, wstawaj! 
Szybko, szybko, stygnie kawa!  
Szybko, zęby myj i ręce!  
Szybko, światło gaś w łazience!  
Szybko, tata na nas czeka!  
Szybko, tramwaj nam ucieka!  
Szybko, szybko, bez hałasu!  
Szybko, szybko, nie ma czasu! 

Na nic nigdy nie ma czasu… 
A ja chciałbym przez kałuże  
iść godzinę albo dłużej,  
trzy godziny lizać lody,  
gapić się na samochody  
i na deszcz, co leci z góry,  
i na żaby, i na chmury,  
cały dzień się w wannie chlapać  
i motyle żółte łapać  
albo z błota lepić kule  
i nie spieszyć się w ogóle... 

Chciałbym wszystko robić wolno, 
ale mi nie wolno…

4. Rozmowa na temat treści wiersza. 
Dzieci odpowiadają na pytania:

– Czy chłopiec z wiersza potrafi planować swój czas? 
– Na co chłopcu nie starczało czasu? 
– Dlaczego ciągle musiał się spieszyć? 
– Na co wam nie starcza czasu? Dlaczego?

Dzieci uzasadniają swoje odpowiedzi.

5. Zabawa ruchowa – szukanie piłeczek.
N. przed zajęciami ukrywa w różnych miejscach klasy 10 piłeczek pingpongowych z za-
pisanymi hasłami (po jednym na każdej z nich): zdrowe posiłki, sen, komputer, zabawa, 
szkoła, deser, spacer, telewizja, higiena, sport. Dzieci poruszają się swobodnie po sali w rytm 
dowolnej muzyki i szukają piłeczek. Gdy piłeczka zostanie odnaleziona, N. zatrzymuje mu-
zykę i poleca uczniom zilustrować ruchem zapisane na niej hasło. Zabawę powtarzamy do 
czasu, aż uczniowie odnajdą wszystkie piłeczki.

6. Uświadomienie dzieciom potrzeby racjonalnego planowania czasu. 
N. przeprowadza z dziećmi doświadczenie. Dzieci siadają w kręgu. N. przygotowuje duży 
litrowy słój i zebrane piłeczki pingpongowe. Wyjaśnia uczniom, że słój symbolizuje jeden 
dzień. Próbuje zmieścić wszystkie piłeczki w słoju, ale jest to niemożliwe – nie mieszczą 
się. Uczniowie wyciągają wnioski i zastanawiają się, co w takim razie należy zrobić. Po-
nownie wysypują piłeczki, a następnie wybrane dz. losują kolejno po jednej, odczytują 
hasła, zastanawiają się, czy wykonują daną rzecz w ciągu dnia, czy jest ona korzystna dla 
zdrowia i wspólnie decydują przez głosowanie, czy wrzucić piłkę do słoja czy nie. N., wy-
korzystując postać Witaminki Celinki, może komentować decyzje dzieci, uzupełniając ich 
wiedzę w zakresie omawianego tematu.

7. Formułowanie wniosków. 
• Czasu nie da się rozciągnąć, więc trzeba go dobrze zaplanować. 
• Każdy człowiek powinien w ciągu dnia znaleźć czas na pracę i na odpoczynek.
• Dziecko w wieku sześciu, siedmiu lat powinno spać ok. 10 godzin na dobę.
• Każdego dnia powinno się jeść pięć zdrowych posiłków.
• Każdego dnia trzeba pamiętać o higienie (myciu całego ciała i myciu zębów).
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• Dobrze jest odpoczywać na świeżym powietrzu lub uprawiając sport.
• Należy ograniczać siedzenie przed telewizorem i komputerem. 

8. Wykonanie zadania (Karty pracy kl. I, karta nr 1, zad. 1) – plan dnia. 

9. Zdrowe gotowanie – przekąski.
Przed przystąpieniem do pracy uczniowie myją ręce oraz warzywa. Przygotowują prze-
kąskę według podanych przepisów. Po skończonej pracy wspólnie jedzą zabawne kana-
peczki, twarożek i jogurt z musli. N. zwraca uwagę na kulturę i higienę spożywania posiłku. 

Zdrowe przekąski

Wesoła buźka z włosami

Składniki: Sposób przygotowania:

• 30 wafli ryżowych KUPIEC  
lub 30 kromek pieczywa pełnoziarnistego, 
gracham lub żytniego na zakwasie

• 400 g serka do smarowania kanapek
• 2 ogórki pokrojone w plasterki
• 10 czarnych oliwek pokrojonych w plasterki
• 3 opakowania kiełków  

(rzodkiewki, lucerny, rzeżuchy itp.)
• 1 duża czerwona papryka, pokrojona  

w wąskie paski
• 30 pomidorków koktajlowych  

(można je zastąpić małymi kawałkami papryki, 
oliwkami, żurawiną itp.)

Pieczywo lub wafle posmarować 
serkiem, na górze kanapki ułożyć 
kiełki, tworząc włosy. Z plasterków 
ogórka zrobić oczy, a na ogórku uło-
żyć po plasterku oliwki, robiąc w ten 
sposób źrenice. Następnie ułożyć na 
kanapkach pomidorki w charakterze 
nosa. Uśmiech zrobić z paseczka 
czerwonej papryki. Dobrej zabawy!

 Twarożek na dwa sposoby

Składniki: Sposób przygotowania:

• 700 g tłustego lub półtłustego białego sera
• 1 pęczek rzodkiewek , pokrojonych  

w drobną kostkę
• 1 pęczek posiekanego koperku lub szczypiorku
• 500 g owoców sezonowych, np. truskawek, 

malin, drobno pokrojonych (poza sezonem 
mogą być owoce mrożone)

• 1 duży jogurt naturalny (0,5 l) 

W dwóch pojemnikach lub misecz-
kach wymieszać pokruszony biały 
ser z jogurtem naturalnym, tak aby 
uzyskać konsystencję twarożku. Do 
jednej miseczki dodać drobno po-
krojone rzodkiewki oraz koperek lub 
szczypiorek. Całość wymieszać. Do 
drugiej miseczki dodać pokrojone 
owoce i również wymieszać. Jeść 
z macami, waflami lub pieczywem 
pełnoziarnistym. Smacznego!

Jogurt z musli

Składniki: Sposób przygotowania:

• 4 duże jogurty naturalne 
• musli „Coś na ząb” od firmy KUPIEC (50 g),  

po jednym dla każdego dziecka 
• można dodać drobno pokrojone  

lub starte na tarce owoce sezonowe

Jogurt wymieszać z musli. Można to 
zrobić w kubeczkach po małych jo-
gurtach. Wierzch udekorować owo-
cami.

Uwaga! Dzieci z nietolerancją laktozy wykorzystują produkty pochodzenia roślinnego: 
mleko sojowe, owsiane, kokosowe lub ryżowe, ser tofu itp.

10. Zabawa dramowa „Zgadnij, co robię w wolnym czasie”.
Chętne dzieci pokazują ruchem czynności, które robią w wolnym czasie. Pozostali ucznio-
wie zgadują i oceniają, czy przedstawiony sposób na wypoczynek jest korzystny dla zdrowia 
czy nie.
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11. Szukanie odpowiedzi na pytanie: Jak zdrowo i bezpiecznie spędzać czas podczas 
szkolnej przerwy?
Dzieci wspólnie z N. ustalają, jak należy się zachowywać podczas przerwy, aby dbać o bez-
pieczeństwo swoje i innych. 

• Podczas przerwy nie biegamy ani po korytarzu, ani po schodach!
• Nie popychamy koleżanek i kolegów!
• Nie krzyczymy, nie hałasujemy!
• Wykonujemy polecenia N.
• Nie spóźniamy się na lekcję.
• Informujemy N., jeśli widzimy, że wydarzyło się coś niebezpiecznego (ktoś rozlał wodę 

w łazience, ktoś się skaleczył itp.).

12. Wykonanie zadania (Karty pracy kl. I, karta nr 1, zad. 2).
N. pyta: Jak spędza wolny czas Witaminka Celinka? Uczniowie formułują wielozdaniowe 
wypowiedzi na temat ilustracji. Oceniają zachowania bohaterki, udzielają jej rad itp. 

13. Wykonanie zadania (Karty pracy kl. I, karta nr 1, zad. 3).
Dzieci wykonują kukiełki tak samo jak N. (zob. p. 1). N. wypowiada zdania dotyczące te-
matu zajęć. Jeśli zdanie jest prawdziwe, uczniowie podnoszą w górę gotowe kukiełki, jeśli 
fałszywe – siedzą bez ruchu.

Przykładowe zdania:
• Gdy planuję swój dzień, mam więcej czasu.
• Ruch na świeżym powietrzu jest niezdrowy.
• Najlepiej odpoczywać przy komputerze.
• Po pracy w szkole trzeba odpocząć.
• Każdego dnia należy jeść pięć posiłków dziennie.

Praca domowa: Opowiedz swoim bliskim, o czym rozmawialiśmy na zajęciach.

Scenariusz nr 2
Temat: Oto zadanie wyjątkowe – drugie śniadanie musi być zdrowe!
Czas: 2 godz.
Cele operacyjne
Uczeń:

• wie, dlaczego powinien jeść drugie śniadanie;
• potrafi skomponować wartościowe drugie śniadanie;
• wie, co to jest „piramida żywienia” i potrafi wykorzystać swoją wiedzę w praktyce;
• odróżnia produkty zdrowe, wartościowe pod względem odżywczym  

od niezdrowych;
• przygotowuje zdrowe kanapki, zachowując zasady higieny podczas pracy.

Środki dydaktyczne: kukiełka Witaminki Celinki, śniadaniówka Celinki (w niej niezdrowe 
śniadanie), duży arkusz papieru z narysowanymi konturami piramidy, kolorowe gazety, 
gazetki reklamowe, karta pracy nr 2.

Produkty i akcesoria kuchenne: pieczywo pełnoziarniste (ewentualnie dla wybranych dzie-
ci pieczywo bezglutenowe – wafle ryżowe KUPIEC), kasza jaglana KUPIEC, gotowane owoce 
i warzywa (marchewka, brokuły, jabłka), koncentrat pomidorowy, oliwa lub olej rzepakowy 
tłoczony na zimno, puszka tuńczyka w sosie własnym, kremowy serek do kanapek, kukury-
dza w puszce, szczypiorek, natka pietruszki, koperek, tłusty biały ser, jogurt naturalny, desecz-
ki, noże, widelce do robienia past, tarka, serwetki, talerzyki jednorazowe, tacki na kanapki. 

Przebieg zajęć
1. Wprowadzenie do tematu. 
N. wita dzieci wraz z kukiełką – Witaminką Celinką. Kukiełka Celinka przychodzi do dzieci 
i prezentuje zawartość swojej śniadaniówki, opowiada też o swoich szkolnych kłopotach. 
Mówi, że pani nauczycielka nie była zachwycona zawartością pudełka. W środku śniada-
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niówki znajdują się: batoniki, cukierki, jedna rzodkiewka, słodka bułeczka. Celinka mówi, że 
pani mówiła coś o piramidzie, ale przecież ona nie może pojechać do Egiptu i nie będzie 
szukała piramid. Pyta dzieci, dlaczego nauczyciele w szkole mieli zastrzeżenia do jej dru-
giego śniadania i prosi o pomoc. Dzieci swobodnie się wypowiadają, udzielają Witamince 
rad. Celinka zadaje pytania dodatkowe:

– Skąd mam wiedzieć, co i w jakiej ilości włożyć do śniadaniówki?
– Jak powinno wyglądać zdrowe drugie śniadanie? 

N. podsumowuje rozmowę, dzieci formułują wnioski: 
• śniadanie musi być zdrowe, 
• musi dawać energię do nauki i zabawy,
• powinno być smaczne, kolorowe i urozmaicone, aby zachęcało do zjedzenia.

2. Wykonanie zadań (Karty pracy kl. I, karta nr 2, zad. 1 i 2).
Dzieci otrzymują od Witaminki Celinki kartę pracy nr 2. Ćwiczenie, które dzieci mają wyko-
nać, pomoże w przygotowaniu właściwie skomponowanego drugiego śniadania. 
Rozwiązanie ćw. 1 – hasło: piramida zdrowego żywienia. 
N. tłumaczy dzieciom wyrażenie: „piramida zdrowego żywienia”. Nawiązuje do kształtu 
piramid egipskich. Wyjaśnia, że wierzchołek piramidy to te produkty, których musimy jeść 
najmniej, a podstawa – to te produkty, które powinny być podstawą naszego jadłospisu. 
Dzieci oglądają piramidę zdrowego żywienia na karcie pracy, a następnie wykonują pira-
midę (ćw. 2). 

3. Omówienie piramidy żywienia. 
Uczniowie podają przykłady produktów z odpowiednich pięter piramidy. Rozmowa na te-
mat tych produktów z piramidy, z których można skomponować zdrowe drugie śniadanie. 
Których produktów powinno być najwięcej? To: produkty pełnoziarniste (pieczywo, maka-
rony itp.), warzywa i owoce, produkty mleczne, jajka, mięso.
Dzieci podają przykłady właściwie skomponowanych posiłków na drugie śniadanie, to np. 
kanapka z wędliną i sałatą, jabłko, pitny jogurt; kanapka z żółtym serem, kilka rzodkiewek, 
mandarynka, sok itp.

4. Zabawa ruchowa „Piramida”. 
Dzieci poruszają się w takt muzyki, na pauzę w muzyce przybierają postawę zbliżoną do 
kształtu piramidy (nogi rozstawione, wyprostowane ręce złączone nad głową).

5. Praca w grupach. 
Uczniowie zostają podzieleni na grupy przez N. lub losowo (np. mogą losować obrazki 
przedstawiające produkty z piramidy żywieniowej i szukając osób z produktami z tego 
samego piętra, tworzyć grupy). Wycinają z gazet i gazetek reklamowych ilustracje przed-
stawiające wybrane produkty, a następnie naklejają je w konturach piramidy narysowanej 
na dużym kartonie. Na koniec wszyscy oglądają wykonaną piramidę. 

6. Zdrowe gotowanie – kanapki na drugie śniadanie.
Dzieci wcześniej otrzymują przydział produktów do przyniesienia. N. dzieli klasę na ze-
społy. Każda grupa, przygotowuje inną wersję kanapek. N. zwraca szczególną uwagę na 
przestrzeganie zasad higieny w czasie pracy. 

Zdrowe kanapki na drugie śniadanie

Pasta z tuńczyka

Składniki: Sposób przygotowania:

•  4 puszki tuńczyka w sosie własnym, 
odsączonego

• 1 puszka kukurydzy
• 200 g kremowego serka do kanapek
• 1 ogórek kiszony, drobno posiekany
• pół pęczka posiekanego szczypiorku

Wszystkie składniki wymieszać wi-
delcem na pastę. Uwaga: nie mie-
szać za długo.
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Pasta z warzyw i kaszy jaglanej KUPIEC

Składniki: Sposób przygotowania:

• 70 g ugotowanej (może być nawet 
rozgotowana) kaszy jaglanej KUPIEC  
(po ugotowaniu powinno być ok. 200 g)

• 4 ugotowane marchewki
• 6 różyczek ugotowanych brokułów
• 3 ugotowane jabłka
• 1 łyżka koncentratu pomidorowego
• ok. 6 łyżek oliwy lub oleju rzepakowego 

tłoczonego na zimno 

Kaszę i warzywa rozgnieść widel-
cem, dodając oliwę lub olej i kon-
centrat pomidorowy, aż powstanie 
pasta, którą można smarować ka-
napki. Doskonałe również jako prze-
kąska bez pieczywa.

Pasta z białego sera z ziołami
Składniki: Sposób przygotowania:

• 300 g tłustego białego sera
• 1 ogórek
• 100–150 g jogurtu naturalnego

Biały ser pokruszyć widelcem, dodać 
startego na tarce ogórka i jogurt natu-
ralny. Wymieszać na gładką masę. 

Kanapki podawać ze zdrowym pieczywem i ewentualnie dodatkiem prawdziwego masła 
(bez dodatku tłuszczów utwardzanych). 
Z powyższych kanapek można wspólnie w grupie ułożyć gąsienicę. Z marchewki lub ogór-
ka pokrojonych w słupki można zrobić nogi. Na początku gąsienicy z oliwek zrobić oczy, 
a z papryki uśmiechniętą buzię.
Uwaga! Dzieci z nietolerancją laktozy wykorzystują produkty pochodzenia roślinnego: 
mleko sojowe, owsiane, kokosowe lub ryżowe, ser tofu itp.

7. Wspólne spożycie drugiego śniadania wykonanego przez dzieci. Uwaga! Dzieci po-
rządkują klasę przed wspólnym posiłkiem. 

8. Podsumowanie pracy. 
Dzieci kończą zdania:

• Zdrowe śniadanie powinno…
• Nauczyłam/nauczyłem się…
• Po dzisiejszych zajęciach wiem, że…

Scenariusz nr 3
Temat: Odpowiednie ubranie i higiena ciała, to dla każdego – para doskonała.
Czas: 2 godz. 
Cele operacyjne
Uczeń:

• wymienia charakterystyczne cechy pór roku;
• dostrzega związki przyczynowo-skutkowe w historyjce obrazkowej;
• wypowiada się w sposób logiczny i uporządkowany;
• rozumie konieczność ubierania się stosownie do pogody;
• wie, że chorobom można zapobiegać poprzez przestrzeganie higieny;
• prowadzi obserwacje i wyciąga wnioski z prostych doświadczeń przyrodniczych.

Środki dydaktyczne: bębenek, gazety, paski krepiny w czterech kolorach symbolizujących 
poszczególne pory roku: żółtym (lato), zielonym (wiosna), czerwonym (jesień) i białym 
(zima), cztery butelki plastikowe z bardzo ciepłą wodą, szmatka wełniana, lniana i kawa-
łek futerka, lupy lub binokulary, cebula, ilustracje (chusteczki higieniczne, ręcznik, mydło, 
szczoteczka do zębów, grzebień, lustro, pasta do zębów), karta pracy nr 3.

Przebieg zajęć
1. Wprowadzenie do tematu zajęć – zabawa ruchowa „Deszczyk”. 
N. rozkłada na podłodze tyle gazet, ilu jest uczniów w klasie. Dzieci poruszają się swobod-
nie pomiędzy gazetami w takt bębenka, na hasło: deszczyk, zajmują miejsce na dowolnej 
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z nich – kryją się w dziupli. Przy kolejnych powtórzeniach N. zabiera po jednej gazecie, 
zadaniem uczniów jest takie działanie, aby żadne z dzieci nie zostało bez dziupli.
Po zabawie dzieci odpowiadają na pytanie kluczowe: 

– Co by było, gdyby ludzie ubierali się wyłącznie w stroje zrobione z gazet? 
N. akceptuje każdą wypowiedź. Na koniec przedstawia cel lekcji:

– Nauczymy się dziś, w jaki sposób należy się ubierać i dbać o higienę, aby być zdrowym.

2. Zabawa utrwalająca nazwy i charakterystyczne cechy pór roku.
N. przygotowuje paski krepiny w czterech kolorach symbolizujących poszczególne pory 
roku: żółtym (lato), zielonym (wiosnę), czerwonym (jesień) i białym (zimę) w takiej liczbie, 
aby podzielić klasę na cztery grupy zgodnie z kolorami. Uczniowie stają w kręgu, N. wypo-
wiada zdania na temat pór roku, dzieci oznaczone odpowiednim kolorem zamieniają się 
miejscami. Na hasło: „pory roku” – wszyscy zamieniają się miejscami.

Przykładowe zdania: O tej porze roku…
• mróz szczypie w nos.
• pada śnieg.
• jest bardzo gorąco i można się opalać.
• spadają liście z drzew.
• bardzo często pada deszcz i jest chłodno.
• ptaki przylatują z ciepłych krajów.
• zaczyna topnieć śnieg. 

3. Wykonanie zadania (Karty pracy kl. I, karta nr 3, zad. 1). 
Omówienie historyjki obrazkowej przedstawiającej Witaminkę Celinkę podczas zimowych 
zabaw. Dzieci odpowiadają na pytania:

– Jak pora roku jest przedstawiona na obrazkach? 
– Co zrobiła Witaminka Celinka? Dlaczego zachorowała? 
– Jakich rad możemy udzielić Witamince Celince?

4. Przeprowadzenie doświadczenia.

Jak możemy się ogrzać w chłodne dni?
Dzieci zakładają bluzy lub swetry, nabierają powietrza w płuca i przykładają szczelnie usta 
do rękawów, wykonują energiczny wydech, a następnie powtarzają czynność kilkakrotnie 
i dzielą się swoimi spostrzeżeniami. 

Dodatkowe informacje dla nauczyciela
Po wdmuchnięciu powietrza do rękawa odczuwamy ciepło. Temperatura powietrza w rę-
kawie jest wyższa od temperatury ciała. Dlaczego? Przecież temperatura powietrza wydo-
bywającego się z naszych płuc powinna być taka sama, jak temperatura naszego ciała. Gdy 
wdmuchujemy powietrze do szczelnie przylegającego rękawa, skąd powietrze nie może 
uciec, powodujemy jego ściskanie. Ściśnięte, można powiedzieć: sprężone powietrze, jest 
cieplejsze, czyli ma wyższą temperaturę. Dlatego odczuwamy ciepło. 
Za: S. Elbanowska-Ciemuchowska, Skarby. Doświadczenia małego odkrywcy, klasa 3, War-
szawa 2013.

5. Co to znaczy „ubierać się na cebulkę”?
Dzieci oglądają przez lupy lub binokulary kawałki wełny i lnu. Sprawdzają, czy pomiędzy 
splotami materiału zmieści się powietrze. N. rozpoczyna z dziećmi rozmowę na temat 
tego, jak należy ubierać się w czasie mrozów. N. demonstruje cebulę i jej warstwy. Wyja-
śnia, co to znaczy „ubierać się na cebulkę”: 
– Jeśli zaplanujemy wyjście na dwór w mroźny dzień, powinniśmy mieć na sobie ciepłą 
odzież, która chroni przed wyziębieniem organizmu. Między poszczególnymi warstwami 
ubrań gromadzi się powietrze, które zatrzymuje ciepło i chroni nas przed zmarznięciem.
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6. Zabawa ruchowa „Zimowa rozgrzewka” do wiersza Marii Konopnickiej Zła zima. 
Maria Konopnicka, Zła zima

Hu! hu! ha! Nasza zima zła! – dzieci chuchają w otwarte dłonie i  pocierają ramiona 
Szczypie w nosy, szczypie w uszy – dotykają naprzemienne otwartymi dłońmi nosa i uszu 
Mroźnym śniegiem w oczy prószy, – unoszą ręce, poruszają palcami, opuszczają ręce 
Wichrem w polu gna! – obracają się wokół własnej osi
Nasza zima zła! – pocierają ramiona

Hu! hu! ha! Nasza zima zła! – dzieci chuchają w otwarte dłonie i  pocierają ramiona 
Płachta na niej długa, biała, – wykonują skręty boczne pleców 
W ręku gałąź oszroniała, – unoszą ręce nad głowę 
A na plecach drwa… – wykonują skłon do przodu
Nasza zima zła! – pocierają ramiona

Hu! hu! ha! Nasza zima zła! – dzieci chuchają w otwarte dłonie i  pocierają ramiona 
A my jej się nie boimy, – biegają w miejscu 
Dalej śnieżkiem w plecy zimy, – wykonują gest rzucania naprzemiennie jedną i drugą ręką 
Niech pamiątkę ma! – obracają się wokół własnej osi
Nasza zima zła! – pocierają ramiona

7. Wykonanie zadania (Karty pracy kl. I, karta nr 3, zad. 3).
N. mówi: W co należy ubierać się latem? Sprawdźmy. Dzieci wyszukują w diagramie nazwy 
ubrań (czapka, bluzka, kalosze, spodenki, klapki), zakreślają wyrazy pętlą i kolorują odpo-
wiednie rysunki. Odpowiadają na pytania:

– O jakiej porze roku będziemy zakładać wymienione rzeczy? 
– Jaka jest wtedy temperatura? 
– Dlaczego trzeba nosić czapkę, gdy jest silne słońce?

8. Rozwiązywanie zagadek.
Swobodne wypowiedzi dzieci będące odpowiedzią na pytanie: 

– Jak należy dbać o higienę, aby być zdrowym? 
Po rozwiązaniu każdej zagadki, N. wiesza na tablicy odpowiednią ilustrację (chusteczki higie-
niczne, ręcznik, mydło, szczoteczka do zębów, grzebień, lustro, pasta do zębów) i wyjaśnia 
z dziećmi, do czego służą poszczególne akcesoria i jak często należy ich używać.

• Kiedy kaszlesz, 
kichasz w głos, 
w co należy wsadzić nos?

• Przyjemnie pachnie, 
ładnie się pieni,  
a brudne ręce  
w czyste zamieni.

• Wisi w łazience,  
wycierasz nim ręce.

• Kolorowa rączka,  
czuprynka „na jeża” – 
kiedy z niej korzystam,  
to zęby wyszczerzam.

• Na głowie robi porządek,  
powinien być zawsze czysty.  
Chociaż zębów ma rządek, 
nie bywa u dentysty.

• Ono pewnie cię przekona, 
że twarz twoja zabrudzona.
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• Może być biała. Siedzi w tubie. 
Zęby czyścić nią lubię. 

Za: Przyrodnicze zagadki Agatki, t. 2, wybór E. J. P. Frątczakowie, Bydgoszcz 1993.

9. Ćwiczenia rozwijające pamięć i utrwalające tematykę omawianą na zajęciach. 
N. wykorzystuje zawieszone na tablicy obrazki z rozwiązaniami zagadek. Dzieci przygląda-
ją się kolejności obrazków na tablicy i zapamiętują ją, zamykają oczy; N. zmienia kolejność 
ustawienia ilustracji, dzieci otwierają oczy i odgadują, co się zmieniło. Potem, gdy dzieci 
mają zamknięte oczy, N. zabiera jeden lub więcej obrazków, następnie uczniowie zgadują, 
którego brakuje.

10. Wykonanie zadania (Karty pracy kl. I, karta nr 3, zad. 2).
Dzieci ustalają, który obrazek nie pasuje do pozostałych. 

11. Podsumowanie pracy na zajęciach.
Uczniowie kończą jedno ze zdań: 

• Na zajęciach dowiedziałam/dowiedziałem się…
• Zaskoczyło mnie, że…

Scenariusz nr 4
Temat: Dla zdrowia i urody, pij pierwszaku dużo wody!
Czas: 2 godz. 
Cele operacyjne
Uczeń:

• rozumie, jaką rolę odgrywa woda w przyrodzie;
• wie, jaki wpływ na organizm człowieka ma picie i niepicie wody;
• potrafi przygotować naturalne wody smakowe;
• prowadzi obserwacje i wyciąga wnioski z prostych doświadczeń przyrodniczych;
• wypowiada się w logiczny i uporządkowany sposób;
• wyróżnia liczby w określonym przedziale.

Środki dydaktyczne: 5 arkuszy szarego papieru, rzeżucha w dwóch miseczkach (zwiędła 
i świeża), kubeczki jednorazowe, 3 słoiki, sól, cukier, zabrudzone przedmioty (piłka, talerz, 
kubek), 2 miski z wodą, bułka, butelka z mokrym piaskiem, lejek, butelka z wodą, woreczki 
plastikowe, kukiełka Witaminki Celinki, karta pracy nr 4.

Produkty i akcesoria kuchenne: woda niegazowana (mineralna lub zwykła woda prze-
gotowana i wystudzona), owoce (np. cytryny, pomarańcze), mięta, 3–4 dzbanki na wodę 
smakową, długa łyżka do mieszania, kubeczki. 

Przebieg zajęć
1. Wstęp do zajęć – lektura utworu poetyckiego.
Czytanie wiersza Teresy Ferenc Woda, poprzedzone pytaniem: 

– Gdzie na świecie występuje woda? 
Po lekturze omówienie treści wiersza.

Teresa Ferenc, Woda

Wszędzie jej pełno,                              
w studni aż dudni,                                 
w deszczu pluszcze głośno,                  
w rzece płynie,                                      
na samym morza dnie utopiona            
nie ginie.                                               
W chmurze lekka jak para,                     
w wiadrze ciężka jak ołów,                   
piękna jak wodospad Niagara,              
w ogrodzie jak rosnący ogród.              
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A co drzewa mówią,
gdy im wody brak?
Co kwiaty,
gdy nie ma deszczu?
Co powiesz ty,
gdy przez dni całe
sucho w kranie
i sucho w powietrzu?
Co powie żółta trawa
i popękana ziemia,
pusta studnia i rzeka,
i Sahara bez cienia?

2. Wprowadzenie w tematykę zajęć.
Dzieci udzielają odpowiedzi na pytania kluczowe:

– Czy potrafimy wyobrazić sobie świat bez wody? 
– Czy świat bez wody mógłby istnieć?

3. Zabawa ruchowa „Żabki do stawu”.
N. rozkłada w klasie pięć arkuszy szarego papieru. Dzieci żabki skaczą po klasie. Na hasło: 
Żabki do stawu, dzieci wskakują na papier. Za każdym razem N. zabiera jeden arkusz. Dzieci 
muszą się zmieścić w coraz mniejszym stawie. Zabawa kończy się, gdy na podłodze zo-
staje jeden szary papier.

4. Degustacja wody. 
Dzieci wraz z N. siadają w kręgu. N. rozdaje uczniom kubeczki jednorazowe i częstuje 
wodą niegazowaną. Uczniowie określają smak wody, jej kolor i zapach. Wypowiadają się, 
czy lubią wodę, czy nie. 

5. Rozmowa na temat znaczenia wody w życiu człowieka.
N. pyta dzieci, czy wiedzą, z jakiej ilości wody składa się nasz organizm. Informuje dzieci, 
że ponad połowa organizmu człowieka stanowi woda. Za pomocą nalania wody do duże-
go słoika prezentuje, ile to jest 60 procent (bez używania terminu: procenty). N. prezentuje 
wcześniej przygotowane próbki rzeżuchy świeżej, zielonej i suchej lub zwiędłej. N. zadaje 
pytanie: Dlaczego woda jest niezbędna do życia? Rozmowa na temat wody w ludzkim or-
ganizmie. N. zadaje pytania pomocnicze:

– Jak czuje się człowiek, któremu chce się pić? 
– Jak tracimy wodę? (pot, mocz)
– Jak uzupełniać wodę, skoro ją tracimy?

Dodatkowe informacje dla nauczyciela
Niedobór wody w organizmie objawia się na różne sposoby, możemy mieć np.: suchość 
w ustach, zawroty i bóle głowy, zaburzenia związane z układem moczowym, problemy z ci-
śnieniem tętniczym, poczucie zmęczenia i osłabienia, mniejszą wydolność organizmu. Oso-
ba, która pije za mało płynów, może być poirytowana, rozkojarzona i osłabiona. Dodatkowo 
mogą dojść problemy ze snem oraz funkcjonowaniem organów wewnętrznych, np. nerek. 
Gdy pijemy za mało wody, zmniejsza się również nasza zdolność koncentracji. Neurony 
rejestrują ubytki wody w organizmie i „powiadamiają” o tym te partie mózgu, które odpowia-
dają za naszą wydolność intelektualną. Ponadto woda chroni organizm przed przegrzaniem, 
zwłaszcza w ciepłe letnie dni. Podczas upałów niedobory wody w organizmie mogą mieć 
katastrofalne skutki nie tylko dla naszego zdrowia, ale i życia.

6. Doświadczenia ukazujące działanie wody.
Praca w grupach. N. przygotowuje stanowiska do pracy.
Grupa I. Rozpuszczanie w wodzie soli i cukru. 
Na stoliku są przygotowane dwa słoiki z wodą, sól, cukier, łyżki. Dzieci rozpuszczają sól 
i cukier w wodzie. 
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Grupa II. Rozmiękczanie pokarmu, np. pieczywa.
Na stoliku są przygotowane: miska z wodą i bułka. Dzieci wkładają bułkę do wody; spraw-
dzają, co się dzieje z namoczoną bułką.
Grupa III. Oczyszczanie przedmiotów, np. piłki, talerza, szklanki itp.
Na stoliku są przygotowane brudne przedmioty i miska z wodą. Zadaniem dzieci jest 
oczyszczenie brudnych przedmiotów.

7. Przedstawienie efektów doświadczeń przez każdą grupę.
Dzieci omawiają wyniki eksperymentów. N. podsumowuje wszystkie wypowiedzi dzieci 
i formułuje wnioski (po kolei, nawiązując do doświadczeń).

• W wodzie rozpuszczamy różne substancje.
• Dzięki wodzie nasz organizm łatwiej trawi pokarm. 
• Woda pełni funkcje oczyszczające w przyrodzie i w życiu codziennym.

8. Wykonanie zadań (Karty pracy kl. I, karta nr 4, zad. 1 i 2). 
– Ile szklanek płynów powinien pić człowiek?

 Dzieci szukają odpowiedzi na to pytanie, robiąc ćwiczenie z karty pracy. 

9. Zdrowe gotowanie – naturalne wody smakowe. 
Witaminka Celinka opowiada o tym, że nie lubi wody, woli pić słodkie napoje i soki. Dzieci 
zastanawiają się, co zrobić, aby polubić wodę. Jak zmienić jej smak? 

Naturalne wody smakowe
Składniki: Sposób przygotowania:

• woda przegotowana i wystudzona
• cytryny lub limonki
• owoce (np. truskawki, pomarańcze)
• świeże liście mięty 

N. wraz z dziećmi przygotowu-
je wodę z cytryną (cytrynę można 
zastąpić limonką), miętą, owocami 
(pomarańcze, truskawki itp.). Dzie-
ci nalewają wodę do dzbanków 
i wkładają do niej wybrane pro-
dukty zmieniające jej smak (owo-
ce i zioła należy lekko rozgnieść).  
N. wraz z dziećmi pije wodę. 

Praca domowa dla chętnych: Spróbuj wraz z rodzicami ułożyć wierszyk reklamujący picie 
wody.

Scenariusz nr 5
Temat: Gimnastyka to podstawa i dla zdrowia ważna sprawa.
Czas: 2 godz. 
Cele operacyjne
Uczeń:

• rozumie, jakie znaczenie dla zdrowia ma codzienna gimnastyka;
• nazywa najważniejsze elementy układu kostnego i wie, jakie pełnią funkcje 

w organizmie człowieka;
• wie, jak należy zapobiegać wadom postawy;
• dba o prawidłową postawę ciała podczas nauki i odpoczynku;
• przestrzega zasad higieny podczas przygotowywania i spożywania posiłku;
• zgodnie współpracuje w grupie;
• uważnie słucha tekstu literackiego i wypowiada się na jego temat w logiczny 

i uporządkowany sposób.

Środki dydaktyczne: bębenek, szary papier, plastelina, druciki kreatywne, wykałaczki, 
zdjęcia rentgenowskie układu kostnego człowieka, karta pracy nr 5.

Produkty i akcesoria kuchenne: maślanka naturalna, świeży szpinak lub owoce (np. ba-
nan, mango, kiwi, truskawki), płatki jaglane instant firmy KUPIEC, ewentualnie miód, blen-
der lub mikser, naczynia, serwetki.
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Przebieg zajęć
1. Wprowadzenie do tematyki zajęć.
N. czyta głośno wiersz Juliana Tuwima Raz, dwa, trzy; (wiersz - zasoby własne nauczycie-
la); tłumaczy niezrozumiałe słowa (np. krzepkie zdrowie, wciery, czerstwa cera). 

2. Wykonanie zadania (Karty pracy kl. I, karta nr 5, zad. 1).
Uczniowie numerują obrazki na karcie pracy przedstawiające różne czynności wykonywa-
ne przez Witaminkę Celinkę, zgodnie z treścią wiersza.

3. Rozmowa na temat treści wiersza. 
Dzieci odpowiadają na pytania: 

– O jakich sposobach na zdrowie jest mowa w wierszu? 
– Który z nich jest, waszym zdaniem, najważniejszy dla człowieka? 

4. Przedstawienie celu lekcji.
N. podsumowuje rozmowę, stwierdzając, że każdy z wymienionych sposobów na zdro-
wie jest ważny, ale na dzisiejszych zajęciach ustalimy: Dlaczego gimnastyka jest ważna dla 
zdrowia człowieka? W jaki sposób należy dbać o swoje kości?

5. Zabawa ruchowa – gimnastyka na szybkie przebudzenie. 
Uczniowie poruszają się w rytm bębenka podskokami, krokiem marszowym, sunąc jak 
na łyżwach itp. W przerwach wykonują proste ćwiczenia: krążenia głowy, ramion, bioder, 
skłony w rozkroku, przysiady, pajacyki itp. Następnie wszyscy rozmawiają na temat wrażeń 
po gimnastyce. Rozmowa kierowana pytaniami: 

– Jak się czujecie po zabawie? 
– Czy jest wam smutno, czy wesoło? 
– Czy macie teraz więcej energii?

6. Wykonanie mapy myśli „Co nam daje gimnastyka?”
Swobodne wypowiedzi dzieci uzasadniające odpowiedź na pytanie: 

– Dlaczego trzeba się gimnastykować? 
Uczniowie podają pomysły, które N. zapisuje hasłowo na arkuszu szarego papieru, tworząc 
mapę myśli, Przykład mapy myśli:

dobry humor

mocne serce Gimnastyka daje nam:

Dodatkowe informacje dla nauczyciela
Regularne ćwiczenia fizyczne mają korzystny wpływ na funkcjonowanie całego organizmu:

• Wzrasta wydajność układu krwionośnego i oddechowego; zwiększa się objętość 
i masa serca, dzięki czemu przy jednym uderzeniu serce może przepompować więcej 
krwi, a tym samym może dostarczyć więcej tlenu; zwiększa się pojemność płuc.

• Wzrasta siła mięśni.
• Poprawia się postawa ciała, co wpływa na zmniejszenie bólów kręgosłupa.
• Zwiększa się gęstość kości, poprawia się praca stawów.
• Wzrasta odporność organizmu.
• Zmniejsza się nadwaga.
• Poprawia się nastrój, samopoczucie.
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7. Zabawa ruchowa – prosta gimnastyka przy rymowance. 
Dzieci wykonują proste ćwiczenia gimnastyczne przy dowolnej rymowance.

8. Przeprowadzenie doświadczenia.
N. zadaje uczniom pytania:

– Dlaczego należy dbać o układ kostny? 
– Po co ludziom kości? 

Klasa wyciąga wnioski z prostego doświadczenia: uczniowie w parach wykonują dwa lu-
dziki z plasteliny. Pierwszemu robią nogi z drucików kreatywnych, drugiemu z wykałaczek. 
Następnie sprawdzają, czy ludziki mogą stać samodzielnie. Następnie wszyscy omawiają 
efekty pracy i własne spostrzeżenia. N. zwraca uwagę uczniów, że ludzik, któremu oparcie 
dają wykałaczki, może samodzielnie stać, gdyż wykałaczki działają jak kości, czyli dają 
podparcie całemu ciału. 

9. Oglądanie zdjęć rentgenowskich układu kostnego człowieka. Pogadanka na temat 
znaczenia układu kostnego dla organizmu człowieka.
N. podaje dzieciom informacje na temat budowy ludzkiego ciała ze szczególnym zwróce-
niem uwagi na funkcje kości: człowiek ma twardy szkielet wewnętrzny zbudowany z ko-
ści. Taki rodzaj szkieletu ma także wiele zwierząt, np. kot, pies, krowa, bocian, wróbel, 
jaszczurka czy żółw. Czaszka chroni dla przykładu nasz mózg i nasze oczy. Mięśnie przy-
czepione do kości mogą je przyciągać do siebie i dzięki temu szkielet człowieka może się 
poruszać. Żebra chronią serce i płuca. Kręgosłup to bardzo ważna część dla całego ciała. 
Dzięki niemu np. możemy stać prosto.

10. Wykonanie zadania (Karty pracy kl. I, karta nr 5, zad. 2).
Dzieci wykonują ćwiczenie – układają zdanie i zapisują tekst z rozsypanki wyrazowej. Od-
powiadają na pytanie:

– Co robi Witaminka Celinka, aby zadbać o swoje kości, oprócz codziennego gimnasty-
kowania się? 

Wszyscy wspólnie omawiają wyjaśnienia Celinki.

11. Zdrowe gotowanie – koktajle z maślanki.
Uwaga: Przed rozpoczęciem pracy uczniowie myją ręce, po zakończeniu wspólnie sprzą-
tają i piją koktajle. N. zwraca uwagę na kulturę i higienę spożywania posiłku. 

Koktajle owocowe

Koktajl owocowy

Składniki: Sposób przygotowania:

• 2 l maślanki naturalnej 
• 4 banany lub owoce sezonowe np. truskawki, 

maliny (poza sezonem mogą to być również 
owoce mrożone)

• 100 g płatków jaglanych KUPIEC
• miód do smaku

Wszystkie składniki zmiksować ra-
zem na gładki jednolity napój. Ewen-
tualnie można dosłodzić miodem.

Koktajl Shreka

Składniki: Sposób przygotowania:

• 2 l maślanki naturalnej 
• garść liści szpinaku (można skorzystać  

ze szpinaku mrożonego)
• 1 banan
• 100 g płatków jaglanych KUPIEC

Wszystkie składniki zmiksować ra-
zem na gładki jednolity napój. Ewen-
tualnie można dosłodzić miodem.

Uwaga! Dzieci z nietolerancją laktozy wykorzystują produkty pochodzenia roślinnego: 
mleko owsiane lub ryżowe itp.



15

Scenariusze dla klasy 1

12. Omówienie prawidłowej postawy ciała podczas odrabiania lekcji, pracy przy kom-
puterze, oglądania telewizji – ćwiczenia praktyczne. 

Dodatkowe informacje dla nauczyciela

Prawidłowa postawa dziecka siedzącego w ławce lub odrabiającego lekcje w domu:
• tułów wyprostowany i oddalony od ławki/biurka o około 4 cm,
• głowa nieznacznie pochylona nad stołem, natomiast odległość oczu od powierzchni 

ławki/biurka powinna wynosić około 35 cm
• nogi spoczywają w całości na podłożu,
• łokcie nie powinny w całości leżeć na ławce czy biurku, ale nieco wystawać poza jego 

brzeg, 
• zeszyt powinien leżeć na wprost klatki piersiowej ucznia.

13. Podsumowanie pracy na zajęciach.
Głośne czytanie haseł z mapy mentalnej Gimnastyka daje nam…
Powtórzenie sposobów dbania o kości (gimnastyka, jedzenie produktów mlecznych itp.).

Scenariusz nr 6
Temat: Gdzie widelec, a gdzie nóż? To jest bardzo proste już!
Czas: 2 godz. 
Cele operacyjne
Uczeń:

• umie ułożyć sztućce na talerzu w odpowiedni sposób  
– wie, co to ułożenie oznacza;

• potrafi nakryć do stołu, zgodnie z przyjętymi zasadami;
• przygotowuje wspólny posiłek.

Środki dydaktyczne: jednorazowe sztućce, talerze, kubeczki, karta pracy nr 6.

Produkty i akcesoria kuchenne: kasza kuskus, ser feta, sałata lub liście szpinaku, pomidor, 
rodzynki lub żurawina, oliwa, musztarda, miód, kasza jaglana, wiórki kokosowe, sól, miód, 
blanszowane migdały, naczynia, sztućce, serwetki.

Przebieg zajęć
1. Wprowadzenie do tematyki zajęć.
N. rozdaje każdemu dziecku talerzyk, sztućce, kubek (ewentualnie jeden zestaw na parę). 
Nauka układania sztućców i zastawy stołowej we właściwy sposób. Dzieci uczone są przez 
Witaminkę Celinkę animowaną przez N.. Witaminka pokazuje, uczniowie w parach próbują 
powtórzyć prawidłowy układ. Układamy według wzoru:
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Serwetkę układamy na talerzu lub po jego lewej stronie, talerz głęboki kładziemy na talerzu 
płaskim.
Nauka układania sztućców na talerzu. Celinka pokazuje, a uczniowie w parach powtarzają. 
Uczymy według wzoru:

2. Wykonanie zadania (Karty pracy kl. I, karta nr 6, zad. 1).
Dzieci rozwiązują quiz. Utrwalają w ten sposób zasady nakrywania do stołu. Kończą i za-
pisują hasło – Gotowanie jest…

3. Zdrowe gotowanie – sałatka z kaszą i deser.
Dzieci w zespołach 2- lub 3-osobowych przygotowują dwudaniowy posiłek: sałatkę z ka-
szą kuskus i kulki kokosowe.

Sałatka z kaszą kuskus KUPIEC

Składniki: Sposób przygotowania:

• 500 g kuskusu KUPIEC
• 200 g sera feta
• główka sałaty
• 3 pomidory pokrojone w kostkę 
• 100 g rodzynek lub żurawiny
• pół szklanki oliwy z oliwek lub oleju 

rzepakowego tłoczonego na zimno
• 1 łyżeczka musztardy
• 1 łyżeczka miodu

Kuskus wymieszać z rodzynkami 
i lub żurawiną. Zalać gorącą wodą, 
cały czas mieszając widelcem (dzięki 
temu kuskus się nie poskleja). Od-
stawić do nasiąknięcia (kilka razy 
wszystko zamieszać widelcem). Li-
ście sałaty porwać w rękach, wymie-
szać z kuskusem, pokruszoną fetą 
i pokrojonymi pomidorami. Oliwę/
olej wymieszać z musztardą i mio-
dem. Polać dresingiem.

Uwaga! Dzieci z nietolerancją glutenu wykorzystują kaszę kukurydzianą.
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Kokosowe kulki

Składniki: Sposób przygotowania:

• ok. 30 łyżek ugotowanej kaszy jaglanej KUPIEC
• ok. 30 łyżek wiórków kokosowych  

(dodatkowo wiórki do obtoczenia kulek)
• szczypta soli
• 5 łyżek miodu
• małe opakowanie migdałów

Kaszę wymieszać z wiórkami koko-
sowymi, solą i miodem. Dokładnie 
wymieszać. Uformować kulki i ob-
toczyć w wiórkach kokosowych. Do 
środka każdej kulki można włożyć 
blanszowanego migdała.

Posprzątanie miejsca pracy i nakrycie do stołu według poznanych zasad.

4. Wykonanie zadania (Karty pracy kl. I, karta nr 6, zad. 2).
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Scenariusz nr 1
Temat: Każdy w drugiej klasie wie, co i ile dzisiaj zje!
Czas: 2 godz. 
Cele operacyjne
Uczeń:

• zna poszczególne piętra piramidy żywienia; 
• potrafi przyporządkować produkty do poszczególnych pięter piramidy żywienia; 
• wie, jak często należy jeść poszczególne produkty;
• zna zasady zdrowego żywienia;
• wie, jak unikać pokusy jedzenia niezdrowych produktów;
• umie przygotować zdrową przekąskę (zgodnie z instrukcją).

Środki dydaktyczne: dowolny duży rysunek piramidy zdrowego żywienia (ewentualnie 
rzutnik i komputer z dostępem do internetu), kartki z symbolami poszczególnych pięter pi-
ramidy żywieniowej; kartki z napisami: NAJWIĘCEJ; DO KAŻDEGO POSIŁKU; CODZIENNIE; 
RZADKO, BARDZO RZADKO; odtwarzacz, płyta CD z muzyką do marszu, karta pracy nr 1.

Produkty i akcesoria kuchenne: owsianka naturalna „Coś na Ząb” firmy KUPIEC, kubeczek 
do gorących napojów dla każdego dziecka, łyżeczki.

Przebieg zajęć
1. Prezentacja rysunku piramidy żywienia.
N. przypomina dzieciom rysunek piramidy żywienia. Można skorzystać z jednego z plaka-
tów wykonanych przez dzieci w klasie 1 lub skorzystać z materiałów w internecie (dostęp-
nych na stronie Instytutu Żywności i Żywienia) oraz rzutnika. N. zadaje pytania:

– Jakie produkty znajdują się na poszczególnych piętrach piramidy?
– Których produktów należy jeść najwięcej ? 
– Jakie miejsce zajmują one w piramidzie? 
– Których produktów należy jeść najmniej? 
– Jakich produktów nie ma w piramidzie żywienia? Dlaczego? 
– Które piętro piramidy zajmuje nabiał? 
– Dlaczego na samym dole piramidy znajduje się ruch fizyczny? 

2. Zabawa ruchowa. 
N. rozwiesza w klasie ilustracje produktów reprezentujących poszczególne piętra pirami-
dy. Dzieci maszerują przy muzyce . W czasie pauzy N. wymienia numery poszczególnych 
losowo wybranych pięter. 

• aktywność fizyczna
• produkty pełnoziarniste
• warzywa
• owoce
• nabiał
• mięso, ryby, jaja
• tłuszcze

Dzieci mają za zadanie stanąć przy odpowiednim produkcie, np. N. woła: Piętro pierwsze! 
Dzieci gromadzą się przy sylwetce biegacza. N. woła: Piętro czwarte! Dzieci gromadzą się 
przy ilustracji przedstawiającej owoce itd.

3. Rozmowa na temat zasad prawidłowego żywienia.
 N. zadaje uczniom pytania dotyczące piramidy żywienia. Przykładowe pytania:

– Jak często powinniśmy jeść produkty pełnoziarniste? 
– Jak często powinniśmy jeść nabiał? Dlaczego? 
– Jak często powinniśmy jeść owoce i warzywa? Dlaczego?



19

Scenariusze dla klasy 2

Dzieci wspólnie z N. dochodzą do wniosku, że wszystkie grupy produktów umieszczone w pi-
ramidzie żywienia należy jeść codziennie, ale w różnych ilościach, zmniejszając ich ilość stop-
niowo, w miarę zbliżania się do szczytu piramidy. N. przyczepia do tablicy plansze z napisami: 

• NAJWIĘCEJ
• DO KAŻDEGO POSIŁKU
• CODZIENNIE
• RZADKO
• BARDZO RZADKO 

Następnie, czyta dzieciom zasady zdrowego żywienia opracowane przez Instytut Żywno-
ści i Żywienia. Prosi dzieci, aby postarały się zapamiętać wskazówki specjalistów.

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM 
1) Jedz codziennie różne produkty z każdej grupy uwzględnionej w piramidzie.
2)  Bądź codziennie aktywny fizycznie – ruch korzystnie wpływa na sprawność i prawidło-

wą sylwetkę.
3)  Źródłem energii w twojej diecie powinny być głównie produkty znajdujące się w podsta-

wie piramidy (na dole). 
4)  Spożywaj codziennie przynajmniej 3–4 porcje mleka lub produktów mlecznych takich jak 

jogurty, kefiry, maślanka, sery. 
5)  Jedz codziennie 2 porcje produktów z grupy – mięso, ryby, jaja. Uwzględniaj też nasiona 

roślin strączkowych. 
6) Każdy posiłek powinien zawierać warzywa lub owoce.
7) Ograniczaj spożycie tłuszczów, w szczególności zwierzęcych.
8) Ograniczaj spożycie cukru, słodyczy, słodkich napojów.
9) Ograniczaj spożycie słonych produktów, odstaw solniczkę.
10) Pij codziennie odpowiednią ilość wody.

(Informacje z oficjalnej strony Instytutu Żywności i Żywienia)

Ilustracje i napisy pozostają w klasie, aby uczniowie mogli utrwalać dobre nawyki żywie-
niowe.

4. Zabawa „Wizytówka”. 
Dzieci wraz z N. stają w kręgu. Każde dziecko wyobraża sobie, że jest jednym z produktów 
z piramidy zdrowego żywienia. N. rozpoczyna zabawę, kończąc zdania: 
Jestem… Mieszkam na… piętrze piramidy. Dzieci lubią mnie, ponieważ… (np. Jestem po-
midorem. Mieszkam na trzecim piętrze piramidy. Dzieci lubią mnie, ponieważ mam piękny, 
czerwony kolor.) Dzieci po kolei przedstawiają się według tego wzoru.

5. N. czyta opowiadanie: „Pokusa”, poprzedzone pytaniem: Zastanówcie się, czy kiedyś 
coś podobnego też się wam przydarzyło?

Pokusa

Kiedy Witaminka Celinka była małą dziewczynką, niewiele jeszcze wiedziała o zdrowym 
odżywianiu. Pewnego dnia, gdy wróciła ze szkoły, była bardzo głodna. Weszła do kuchni 
i zobaczyła, że jej mama dopiero obiera ziemniaki, a ryba, która leży na talerzu jest jeszcze 
surowa. 
– Mamo, kiedy obiad? – zapytała Celinka.
– Musisz poczekać jeszcze około 40 minut, córeczko – odpowiedziała mama. 
Witaminka wyszła więc zmartwiona do pokoju.
– Może odrobię lekcje? – zastanawiała się. Nagle przyszedł jej do głowy pewien pomysł. 
Przypomniało jej się, że w salonie, w kredensie, rodzice trzymają słodycze.
– Tylko jeden batonik – pomyślała nasza bohaterka. Potem jednak wzięła jeszcze czeko-
ladkę, paluszki, parę cukierków i… kilka chipsów.
– Celinko! Obiad! – zawołała mama. 
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Jednak Celinka, zamiast jeść, siedziała na krześle z zasmuconą miną. Bolał ją brzuch. Na 
stole przed nią stał talerz pełen obiadowych pyszności przygotowanych przez mamę. Tyl-
ko… niestety, nie była głodna. 
– Nie smakuje ci, kochanie? – pytała zmartwiona mama, gdy Celinka dłubała widelcem 
w talerzu. – A może jesteś chora?

(N. przerywa czytanie. Pyta: Jak myślicie, co wydarzyło się dalej? Rozmowa z dziećmi na te-
mat zakończenia opowiadania. Po wyczerpaniu pomysłów, N. odczytuje dalszy ciąg historii.)

– Mamo, muszę ci coś powiedzieć… – powiedziała Witaminka. – Kiedy ty gotowałaś obiad, 
ja otworzyłam szufladę w kredensie i… zjadłam trochę słodyczy.
Mama zrobiła surową minę. 
– Córeczko, przecież wiesz, że słodycze nie są zdrowe. Dlaczego to zrobiłaś? I to przed 
obiadem!
– Mamo, bo tak ciężko się im oprzeć – odpowiedziała dziewczynka . – Nie wiem, jak zwal-
czyć chęć na coś słodkiego lub niezdrowego.
Po chwili zastanowienia mama powiedziała: 
– Wiesz co? Wymyślimy sposoby na to, jak oprzeć się takim pokusom. 
Wypisały wszystkie pomysły na kartce i wybrały jeden, który był według nich najbardziej 
skuteczny.

6. Dzieci pod kierunkiem N. wymyślają sposoby na to, jak ograniczyć spożywanie nie-
zdrowych pokarmów, jak oprzeć się pokusie objadania słodyczami czy chipsami. Po-
mysły zapisują na tablicy. Uczniowie w zeszytach kończą zdania: 

• Według mnie najlepszym sposobem, aby oprzeć się pokusie podjadania słodyczy, jest…
• Najskuteczniejszy sposób, aby oprzeć się pokusie jedzenia niezdrowych produktów, to…

7. Wykonanie zadań (Karty pracy kl. II, karta nr 1, zad. 1–3, s. 20–23).
N. utrwala z dziećmi wiadomości dotyczące piramidy żywienia.

8. Zdrowe gotowanie – owsianka na śniadanie. 

Owsianka

Dzieci przygotowują pod opieką N. owsiankę naturalną „Coś na Ząb” firmy KUPIEC. Czytają 
przepis i postępują zgodnie z instrukcją. Uwaga! Wrzątek do kubeczków nalewa tylko N.

9. Zakończenie zajęć.
Dzieci czytają na głos wymyślone nazwy swoich zdrowych przekąsek (karta pracy nr 1, ćw. 3).

Scenariusz nr 2
Temat: Witaminy znamy, chętnie je zjadamy.
Czas: 2 godz. 
Cele operacyjne
Uczeń:

• zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania;
• wie, na czym polega korzystne dla organizmu działanie witamin;
• potrafi skomponować zdrowe szaszłyki z warzyw i owoców;
• zachowuje zasady higieny podczas przygotowywania i spożywania posiłku;
• wie, że nie może samodzielnie stosować lekarstw i witaminowych suplementów diety;
• zgodnie współpracuje w grupie.

Środki dydaktyczne: bloki rysunkowe, kredki, szklana buteleczka, żetony „pchełki”, ulotki 
suplementów diety, karta pracy nr 2.

Produkty i akcesoria kuchenne: różne owoce (np.: mandarynki, winogrona, banany, kiwi, 
truskawki, melon, jabłka, gruszki, ananas i brzoskwinie z puszki), dodatkowo: gorzka cze-
kolada, otręby z suszonymi śliwkami, niewielka ilość mleka lub wody; warzywa (np.: pomi-
dorki koktajlowe, ogórek świeży lub kiszony, papryka, brokuły lub kalafior, oliwki), ser żółty 
lub mozarella, wykałaczki szaszłykowe, metalowa miseczka do rozpuszczenia czekolady, 
czajnik elektryczny, naczynia, serwetki, papierowe ręczniki.
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Przebieg zajęć
1. Wprowadzenie do zajęć.
Prezentacja owoców i warzyw przyniesionych przez dzieci na szaszłyki. Układanie zaga-
dek przez chętnych uczniów dla pozostałych dzieci, np.: Owoc, o którym myślę jest niedu-
ży i  okrągły. Te małe kulki tworzą duże kiście. Mają zieloną lub fioletową skórkę itd.
Dzieci układają owoce i warzywa na wspólnym stole; porządkują je według gatunków. 
Układają zagadki, biorąc pod uwagę: wygląd, smak i zapach przyniesionych produktów.

2. Przypomnienie wiadomości z poprzednich zajęć. 
Dzieci odpowiadają na pytania: 

– Dlaczego warzywa i owoce są zdrowe? 
– Jak często powinniśmy je jeść?

Dodatkowe informacje dla nauczyciela
Wiem, ile jem
Obliczono, że w ciągu roku dorośli zjadają około 850 kg pożywienia, a uczniowie szkoły 
podstawowej od 400 do 600 kg. Najwięcej zjadamy węglowodanów, tłuszczów i białek, 
a witamin jedynie około 350g!

Wiem, co jem
Ale to właśnie witaminy, mimo że tak niewiele ich potrzebujemy, należą do bardzo waż-
nych składników pokarmowych, ponieważ decydują o tym, czy pozostałe „kilogramy” po-
żywienia będą właściwie wykorzystane przez nasz organizm. Równie ważne są składniki 
mineralne, których w pokarmach powinniśmy dostarczyć organizmowi. Każdy z nich pełni 
różne ważne funkcje, np. wapń odpowiada głównie za budowę kości i zębów, żelazo – za 
skład krwi, siarka – za stan włosów, paznokci i skóry, magnez za pracę mięśni, sód, chlor, 
potas i fosfor regulują ilość wody. Organizmowi musimy zapewnić także błonnik pokarmo-
wy. Jest on konieczny, bo ułatwia trawienie, stoi na straży, żeby do krwi nie przedostały się 
niepożądane składniki, chroni przed wieloma chorobami.
Jem warzywa i owoce
Organizm człowieka nie potrafi gromadzić witamin, składników mineralnych i błonnika 
pokarmowego na zapas, dlatego potrzebuje regularnych ich dostaw. To nic trudnego, wy-
starczy, że będziemy codziennie jedli warzywa i owoce.

M. Kozłowska-Wojciechowska, Atlas warzyw i owoców, Media Worxx, Warszawa 2007

3. Zdrowe gotowanie – wykonanie szaszłyków z przyniesionych owoców i warzyw. 
Przed wykonaniem zadania uczniowie myją ręce oraz przygotowują stanowiska pracy. Na-
stępnie w grupach wykonują szaszłyki owocowe i warzywne.

Owocowe szaszłyki 

Składniki: Sposób przygotowania:

• 12 bananów
• 1 kg truskawek pokrojonych na połówki 

(w sezonie)
• 12 kiwi pokrojonych w kostkę
• 12 mandarynek podzielonych na cząstki
• 1 melon pokrojony w kostkę
• 1 tabliczka gorzkiej czekolady
• pół szklanki mleka lub wody
• granulowane otręby KUPIEC
• patyczki do szaszłyków  

(po jednym dla każdego dziecka)

Owoce ponabijać naprzemiennie na 
patyczki do szaszłyków. Czekoladę 
połączyć z mlekiem lub wodą w me-
talowej miseczce i umieścić nad go-
tującym się czajnikiem (gorąca para 
wodna rozpuści czekoladę). Polewę 
wymieszać z otrębami granulowa-
nymi i polać nią szaszłyki.
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Warzywne szaszłyki 

Składniki: Sposób przygotowania:

• 7–8 papryk w różnych kolorach, pokrojonych 
w dużą kostkę

• 12 małych ogórków świeżych lub kiszonych, 
pokrojonych w grubsze plastry 

• opakowanie pomidorków koktajlowych
• dodatkowo kawałki żółtego sera lub mozarelli
• patyczki do szaszłyków  

(po jednym dla każdego dziecka)

Warzywa i ser ponabijać naprze-
miennie na patyczki do szaszłyków.

4. Praca w grupach z kartą pracy nr 2 (Karty pracy kl. II, karta nr 2, s. 24, 25).
Uczniowie łączą się w czteroosobowe grupy eksperckie. Zadaniem każdej grupy jest prze-
studiowanie tabeli z karty pracy nr 2 i przygotowanie reklamy wybranego szaszłyku. Za-
chęcając do jego zjedzenia, uczniowie powinni udzielić odpowiedzi na pytania:

– Z czego zrobiony jest szaszłyk?
– Jakie witaminy zawierają poszczególne produkty?
– W jaki sposób zjedzenie szaszłyku wpłynie na nasze zdrowie?

Dla ułatwienia N. może zapisać pytania na tablicy. Uczniowie zapisują odpowiedzi na kart-
kach, mogą przedstawić je w dowolny sposób, np. w formie wierszyka, piosenki, rapu.
Przykład: Jedz szaszłyki owocowe – smaczne są i bardzo zdrowe.

Prezentacja reklam przygotowanych przez grupy zakończona degustacją szaszłyków. Każ-
dy występ uczniowie nagradzają brawami. Nauczyciel dba o higienę spożywania posiłku.

5. Indywidualne wykonanie wizytówki wybranej witaminy na podstawie karty pracy 
i wysłuchanych reklam. 

Witamina C

6. Zorganizowanie wystawy pod hasłem: Witaminy znamy, chętnie je zjadamy. 
Na wystawie uczniowie umieszczają wizytówki witamin, przepisy na szaszłyki, po zaję-
ciach można dołączyć również zdjęcia szaszłyków wykonanych przez dzieci.

7. Wizyta Witaminki Celinki.
Celinka animowana przez N. mówi, że słyszała, jak dzieci reklamują szaszłyki i cieszy się, że 
tak dużo wiedzą o działaniu witamin. Wyjaśnia dzieciom, że najlepiej przyswajane są przez 
organizm witaminy z pożywienia. Niestety, niektórzy ludzie uważają, że łatwiej i szybciej 
jest połknąć tabletkę, tak jak robi to jej koleżanka Ania. 
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8. Rozmowa kierowana na temat suplementów diety.
Rozmowę poprzedza doświadczenie wykonane przez N. Do prześwitującej buteleczki 
wyznaczone dziecko wrzuca kolejne tabletki (np. kapsle „pchełki”), N. wymienia: 

– Ania chce mieć zdrowe włosy i paznokcie, a także dobrą pamięć, więc zażywa wi-
taminy z grupy B 2 (dwa razy dziennie), na poprawę wzroku – witaminę A, na lekkie 
przeziębienie witaminę C (trzy razy dziennie), na prawidłową budowę kości – witaminę 
D. Czy to jest waszym zdaniem zdrowo? 

N. grzechocze buteleczką, dzieci obliczają, ile tabletek połyka Ania w ciągu jednego dnia 
i wyciągają wnioski. N. rozpoczyna rozmowę kierowaną pytaniami: 

– Kiedy należy brać lekarstwa? 
– Dlaczego nie wolno zażywać nadmiaru witamin? 
– Dlaczego nie należy stosować lekarstw bez uzgodnienia z lekarzem? 

N. jako przykład może pokazać kilka ulotek od najpopularniejszych suplementów diety 
lub preparatów witaminowych, aby udowodnić, że każdy lek ma działania niepożądane 
i stosowany bez uzgodnienia z lekarzem, może zaszkodzić, a nie pomóc. 

9. Zapisywanie w zeszycie zdań rozkazujących.
Dzieci formułują ostrzeżenia przed nadużywaniem preparatów witaminowych i samo-
dzielnym sięganiem po leki. Przykłady:

• Leki bierz tylko pod kontrolą osób dorosłych!
• Pamiętaj, że każdy lek ma działania uboczne!
• Spożywaj naturalne witaminy zawarte w owocach i warzywach!

10. Podsumowanie pracy. 
Wszyscy wspólnie oglądają wystawę, dzielą się wrażeniami z zajęć i kończą zdania: 

• Na zajęciach najbardziej podobało mi się…
• Dziś dowiedziałam/dowiedziałem się, że…
• Zaskoczyło mnie, że…

Scenariusz nr 3
Temat: Aby uśmiech zdrowy mieć, trzeba tylko bardzo chcieć! 
Czas: 2 godz. 
Cele operacyjne 
Uczeń: 

• wie, jak należy dbać o zęby i higienę jamy ustnej;
• zna przyczyny próchnicy zębów;
• wie, jak prawidłowo myć zęby;
• propaguje higienę jamy ustnej;
• potrafi przygotować zdrowy deser.

Środki dydaktyczne: dwa duże arkusze szarego papieru, kredki, kartki, rysunek przedsta-
wiający ząb ze smutną miną, klej, szczoteczki i pasta do zębów, karta pracy nr 3.

Produkty i akcesoria kuchenne: twarożek, owoce sezonowe, jogurt naturalny, miód, 
gęsty jogurt typu greckiego, migdały, otręby granulowane od firmy KUPIEC, wafle cze-
koladowe od firmy KUPIEC, biały kremowy serek kanapkowy, naczynia, sztućce, mikser, 
talerzyki papierowe, serwetki, ręczniki papierowe.

Przebieg zajęć
1. Wstęp do zajęć – rozmowa w parach. 
Uczniowie wymieniają się swoimi doświadczeniami dotyczącymi dbania o zęby. 
Czas: 2 minuty na osobę, po minucie zmiana w parze.

2. Wywiad z panią stomatolog.
N. czyta wywiad z panią stomatolog, przeprowadzany przez Witaminkę Celinkę. 
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Pani doktor, czy dużo dzieci ma problemy ze zdrowiem jamy ustnej i zębów?
– Niestety tak, z ostatnich badań wynika, że większość dzieci ma takie problemy.

Co to są za choroby?
– Najczęstsza jest próchnica. Za nią zapalenie dziąseł i wady zgryzu. Z czego wynikają?
Próchnica polega na tym, że na nieusuniętych resztkach pokarmów namnażają się bakte-
rie i dochodzi do procesu chemicznego, który powoduje uszkodzenie tkanek zęba i tworzy 
się ubytek, czyli dziura.
Zapalenie dziąseł polega tym, że na niedokładnie oczyszczonych powierzchniach zębów 
w okolicy dziąseł tworzy się płytka bakteryjna, która drażni brzeg dziąsła, powodując jego 
zaczerwienienie, krwawienie, niekiedy ból i nieprzyjemny zapach z ust.
W wadach zgryzu zęby rosną krzywo lub nieprawidłowy jest kontakt między zębami gór-
nymi a dolnymi. Przyczyny wad zgryzu mogą wynikać z np. niewłaściwej diety (zbyt mięk-
kie jedzenie powoduje, że człowiek nie żuje wystarczająco, a wtedy szczęki rozwijają się 
zbyt wolno i rosnące zęby nie mieszczą się w nich). Ich przyczyny mogą też być nawyko-
we, np. ssanie palca, wargi, obgryzanie ołówka, oddychanie przez usta, spanie niezmiennie 
na tym samym boku. Czasem po prostu dziedziczymy takie wady.

Dlaczego nasze zęby chorują?
– Najczęściej z powodu niedostatecznej higieny. Wpływ ma również niewłaściwa dieta, 
niektóre leki przyjmowane w dzieciństwie, niekiedy czynniki genetyczne.

Co możemy zrobić, aby mieć piękny uśmiech?
– Dbać o higienę jamy ustnej, zdrowo się odżywiać, mądrze sięgać po przekąski, odwie-
dzać regularnie (co 6 miesięcy) dentystę – ewentualnym problemom łatwiej zaradzić, gdy 
są niewielkie.

Czy jedzenie naprawdę ma wpływ na nasze zęby?
– Oczywiście! Niedobór niektórych minerałów, zwłaszcza w okresie rozwoju zawiązka 
zęba w kości, przed jego wyrżnięciem, wpływa na osłabienie struktury zęba i zwiększa 
jego podatność na próchnicę. Natomiast nadmierne spożywanie produktów dla zębów 
szkodliwych, przyspiesza rozwój próchnicy.
Czego lepiej nie jeść?
– Unikać słodyczy (zwłaszcza lizaków!), gęstych słodzonych napojów, chipsów, słodkich 
napojów gazowanych.

Jak często trzeba myć zęby?
– Najlepiej byłoby trzy razy dziennie, po każdym dużym posiłku.

Jak to robić prawidłowo?
– Za pomocą szczoteczki i pasty dostosowanej do wieku, przez 2–3 minuty dokładnie 
szczotkujemy ruchami okrężnymi powierzchnie żujące zębów, policzkowe/wargowe, i ję-
zykowe/podniebienne. Nie zapominamy o języku, jego także należy szczotkować.

Czy coś ważnego pominęłam?
– Nie. Zapytałaś o wszystkie najważniejsze rzeczy.

Dziękuję za wywiad. 
– Bardzo proszę, cała przyjemność po mojej stronie.

3. Wykonanie wspólnego plakatu „Wrogowie zębów”. 
Na szarym papierze przyklejona zostaje duża ilustracja przedstawiająca ząb ze smutną 
miną. N. zapisuje dookoła ilustracji propozycje dzieci, np.: jedzenie słodycze, niedokładne 
mycie zębów, unikanie wizyt u dentysty itp.

4. „Czego boi się próchnica?” – burza mózgów. 
N. zapisuje pomysły dzieci na drugim szarym papierze, następnie dzieci ukierunkowa-
ne przez N. wybierają najbardziej trafne pomysły. N. je podkreśla. Przykład: Czego boi się 
próchnica? Dentysty, szczotki do zębów, nitki do zębów itd. 
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Dodatkowe informacje dla nauczyciela
Zaleca się: spożywanie produktów mlecznych i warzyw; jedzenie pokarmów dość twar-
dych, ziarnistych, zmuszających do gryzienia; ograniczenie jedzenia słodyczy, zwłaszcza 
tych długo przebywających w jamie ustnej (typu landrynki, lizaki) w przerwach między 
posiłkami i przed spaniem po wieczornym myciu zębów.

O tym trzeba pamiętać:
• Naukę prawidłowego szczotkowania zębów należy rozpocząć już w wieku 2–3 lat. 
• Szczotka do zębów powinna być zmieniana co 3–4 miesiące. 
• Po użyciu szczotkę należy zawsze dokładnie opłukać. 
• Wielkość szczotki powinna być dostosowana do rozmiarów jamy ustnej.

5. Wykonanie zadań (Karty pracy kl. II, karta nr 3, zad. 1 i 2).
Dzieci numerują historyjkę obrazkową według właściwej kolejności (ćw. 1). Następnie uzu-
pełniają luki w tekście wyrazami z ramki (ćw. 2).

6. Praca w grupach. 
Dzieci przygotowują na kartkach plakaty propagujące profilaktykę stomatologiczną, zgod-
nie z wiadomościami zdobytymi na zajęciach i własną wiedzą. W czasie pracy kukiełka 
Celinka przemieszcza się między zespołami, dyskretnie podpowiada.

7. Prezentacja plakatów przez poszczególne grupy i urządzenie wystawy.

8. Zdrowe gotowanie – przekąski dla łasuchów. 
Dzieci wcześniej otrzymują przydział produktów do przyniesienia. Uczniowie pracują 
w grupach. Każda grupa przygotowuje każdą z proponowanych przekąsek.

Przekąski dla łasuchów

Owocowy deserek

Składniki: Sposób przygotowania:

• 1 kg sezonowych owoców np. truskawki, 
jagody, maliny (poza sezonem mrożone)

• 1 kg twarożku
• pół litra jogurtu naturalnego 
• ewentualnie miód do smaku

Owoce i twaróg zmiksować z jogur-
tem na gładką masę. Można ewentu-
alnie dosłodzić miodem. Ważne, aby 
owoce użyte do tego przepisu miały 
wyraźny kolor oraz smak. Najlepsze 
są owoce jagodowe.

Jogurt z orzechami, miodem i otrębami

Składniki: Sposób przygotowania:

• małe opakowanie jogurtu typu greckiego na 
każde dziecko

• 200 g posiekanych migdałów lub płatków 
migdałowych

• 1 słoik miodu
• 500 g otrębów granulowanych firmy KUPIEC

Do jogurtu dodać posiekane migda-
ły. Wymieszać. Po wierzchu polać 
miodem i posypać otrębami.

Wafle z gorzką czekoladą z twarożkiem i świeżymi owocami

Składniki: Sposób przygotowania:

• wafle czekoladowe od firmy KUPIEC 
(po jednym na każde dziecko)

• 500 g białego serka do smarowania kanapek
• 2 kg sezonowych owoców

Wafle posmarować twarożkiem, 
wierzch obłożyć owocami.

9. Posiłek przy wspólnym stole. 
N. zwraca uwagę na używanie zwrotów grzecznościowych i estetyczne spożywanie posiłku.
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10. Nauka prawidłowego mycia zębów. 
Po zjedzeniu zdrowego deseru dzieci wraz z panią pielęgniarką (lub N.) udają się do łazien-
ki, gdzie pani pielęgniarka uczy je, jak prawidłowo szczotkować zęby. 

Praca domowa: N. prosi dzieci, aby pokazały w domu swoim bliskim, w jaki sposób należy 
prawidłowo myć zęby.

Scenariusz nr 4
Temat: I komputer nie zaszkodzi, gdy rozsądek nie zawodzi.
Czas: 2 godz. 
Cele operacyjne
Uczeń:

• wie, że praca przy komputerze męczy wzrok, nadwyręża kręgosłup,  
ogranicza kontakty społeczne;

• zna zasady racjonalnego korzystania z komputera;
• wie, co należy jeść, aby mieć dobry wzrok;
• wypowiada się na omawiany temat;
• zachowuje zasady higieny podczas przygotowywania posiłku;
• zgodnie współpracuje w grupie.

Środki dydaktyczne: kukiełka Witaminki Celinki, arkusz szarego papieru, flamaster, różne 
produkty spożywcze do zagadek polisensorycznych, karta pracy nr 4.

Produkty i akcesoria kuchenne: świeży szpinak lub roszponka (ewentualnie sałata), jajka 
na twardo, kukurydza w puszce, ugotowana kasza gryczana, oliwa lub olej, musztarda, 
miód, naczynia, sztućce, serwetki, ręczniki papierowe. 

Przebieg zajęć
1. Wprowadzenie do zajęć: spotkanie z Witaminką Celinką. 
Kukiełka animowana przez N. opowiada o urodzinach, na których była ostatnio. Celinka 
mówi: Zostałam zaproszona na urodziny do koleżanki. Bardzo cieszyłam się na tę wizy-
tę i długo do niej przygotowywałam. Kupiłam wspaniały prezent, założyłam najpiękniejszą 
sukienkę i poszłam. Na początku imprezy było całkiem fajnie, ale potem koleżanka chcia-
ła wypróbować nową grę komputerową, którą dostała. Do końca imprezy wszyscy patrzyli 
w ekran komputera i co chwilę kłócili się, kto ma siedzieć przy klawiaturze. Te urodziny były 
okropne. Czy zdarzyło wam się coś podobnego? Celinka wróciła rozczarowana. 
Dzieci wypowiadają się na temat swoich doświadczeń w podobnych sytuacjach. Celinka 
kieruje rozmową, zadając pytania: 

– Jak się czujecie, gdy ktoś w waszym towarzystwie gra na komputerze lub telefonie? 
– Czy można wtedy porozmawiać ze sobą? 
– Czy komputer pomaga czy przeszkadza w nawiązywaniu kontaktów z kolegami i kole-
żankami? 
– Dlaczego?

2. Ustalenie pozytywnych i negatywnych stron korzystania z komputera – praca 
w grupach. 
Uczniowie dyskutują w grupach 4- i 5-osobowych; swoje spostrzeżenia zapisują w tabeli 
na szarym papierze.
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Korzystanie z komputera

Plusy
• zdobywanie wiedzy o świecie
• korzystanie ze słowników, 

encyklopedii itp.
• łatwy dostęp do informacji
• gry i programy edukacyjne do nauki 

języków, ortografii, matematyki itp.
• zakupy
• możliwość kontaktowania się z ludźmi 

na całym świecie
• rozrywka – można grać w różne gry, 

oglądać filmy, słuchać muzyki

Minusy
• bóle głowy
• bóle kręgosłupa
• zmęczenie oczu i wady wzroku
• można się uzależnić
• nie wszystkie informacje są prawdziwe
• niektóre gry uczą agresji
• ograniczanie kontaktów społecznych
• narażanie na kontakt  

z  nieodpowiednimi treściami 
i nieznajomymi ludźmi

3. Przedstawienie efektów pracy w grupach. 
Każda kolejna grupa odczytuje po jednym punkcie na plus i na minus, pozostałe zespoły 
sprawdzają, czy wymieniły dany punkt, dyskutują, jeśli się z nim nie zgadzają, uzupełniają braki. 

4. Dyskusja: Jak rozsądnie korzystać z komputera? 

5. Wykonanie zadań (Karty pracy kl. II, karta nr 4, zad. 1 i 2) – łączenie części zdań 
i układanie pytań do rysunku.
Po ułożeniu pytań w ćw. 2 uczniowie udzielają sobie nawzajem odpowiedzi.

6. Ćwiczenia relaksacyjne wzroku, korzystne podczas pracy przy komputerze lub dłu-
giego czytania.

• Uczniowie zamykają powieki i nie marszcząc czoła, powoli przesuwają oczy w prawo 
aż do momentu, gdy poczują napięcie mięśni gałki ocznej, chwilę utrzymują to napię-
cie. Następnie powtarzają ćwiczenie, przesuwając oczy w lewo. Ćwiczyć trzeba bardzo 
wolno, dokładnie wykonując ruchy gałkami ocznymi.

• Dzieci przygotowują ołówek. Zasłaniają lewe oko lewą dłonią, ale nie zamykają go. Bio-
rą ołówek do prawej ręki, prostują ją i unoszą na wysokość oka. Powoli zataczają ołów-
kiem coraz większe koła, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Śledzą ruchy ołówka. N. 
zwraca uwagę, aby dzieci normalnie mrugały i głęboko oddychały. Następnie zataczają 
koła w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Ćwiczenie powtarzamy, za-
krywając prawe oko. 

• Uczniowie przenoszą wzrok z linii papilarnych na własnej dłoni w kierunku obiektu 
położonego daleko, np. drzew czy budynków za oknem. Ćwiczenie powtarzają kilka-
krotnie.

7. Co należy jeść, aby mieć dobry wzrok? – rozwiązywanie zagadek polisensorycznych. 
N. przygotowuje na talerzykach (tak, aby uczniowie nie widzieli produktów): winogrona, 
pomidory, paprykę, brokuły, liście świeżego szpinaku, marchewkę, jajko na twardo, kawa-
łek kapusty włoskiej, orzeszki ziemne, ugotowaną kaszę kukurydzianą, kukurydzę. Następ-
nie zawiązuje chętnym uczniom oczy, którzy za pomocą zmysłu węchu, smaku, dotyku 
próbują odgadnąć, co leży na talerzyku. Pozostałe dzieci mogą w razie wątpliwości poma-
gać, opisując wygląd danej rzeczy. 

Dodatkowe informacje dla nauczyciela
Witaminy i mikroelementy, które mają wpływ na dobry wzrok to:

• Witamina A – jest niezbędna dla zdrowia naszego narządu wzroku; wpływa na ostrość 
widzenia i widzenie w ciemności. Jednym z objawów niedoboru witaminy A są kłopoty 
z widzeniem o zmroku, tzw. kurza ślepota. Źródła witaminy A to: masło, mleko, wątrób-
ka, owoce i warzywa w kolorze żółtym i pomarańczowym, zielone warzywa liściaste.

• Witamina E – odpowiada między innymi za ochronę oczu i jest obecna w prawie 
wszystkich produktach żywnościowych, duże ilości tej witaminy zawierają głównie 
produkty roślinne. Witamina E, tak samo jak witamina A, jest rozpuszczalna w tłusz-
czach.
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• Cynk – chroni plamkę żółtą siatkówki przed szkodliwym działaniem utleniaczy, które 
prowadzą do zaburzeń wzroku. Źródłem cynku są: owoce morza, mięso, jaja, a także 
groch, fasola czy soczewica.

8. Wykonanie zadania (Karty pracy kl. II, karta nr 4, zad. 3) – krzyżówka.

9. Zdrowe gotowanie – sałatka dla naszych oczu.
Przed rozpoczęciem pracy uczniowie myją ręce. N. dba o higienę przygotowania i spoży-
wania posiłku.

Sałatka dla naszych oczu

Składniki: Sposób przygotowania:

• 500 g umytych, świeżych liści szpinaku  
lub roszponki (ewentualnie sałaty)

• 1 puszka kukurydzy 
• 10 jajek na twardo
• 200 g ugotowanej kaszy gryczanej KUPIEC  

(po ugotowaniu będzie ok. 400 g)
• pół szklanki oliwy z oliwek lub oleju 

rzepakowego tłoczonego na zimno
• 1 łyżeczka musztardy
• 1 łyżeczka miodu

Szpinak lub roszponkę (lub sałatę) 
ułożyć na talerzach, posypać kuku-
rydzą i kaszą. Jajka obrać i pokruszyć 
w rękach na sałatkę. Oliwę/olej wy-
mieszać z musztardą i miodem. Po-
lać sałatkę dresingiem.

10. Podsumowanie pracy na zajęciach.
Dzieci przygotowują w grupach ulotki informacyjne dla innych klas na temat profilaktyki 
zaburzeń wzroku na podstawie informacji z lekcji, własnych doświadczeń oraz karty pracy. 

Scenariusz nr 5
Temat: Każdy uczeń ci to powie: zdrowy sport, to dobre zdrowie!
Czas: 2 godz. 
Cele operacyjne 
Uczeń: 

• wymienia i rozpoznaje wybrane dyscypliny sportowe;
• zna na pamięć wierszyk gimnastyczny z pokazywaniem;
• zna korzyści i zagrożenia towarzyszące uprawianiu sportu; 
• wie, jak rozsądnie przygotować się do uprawiania sportu;
• umie przeprowadzić rozgrzewkę;
• wie, jakie produkty powinien jeść sportowiec;
• przygotowuje soki warzywne, owocowe i owsiankę – dla sportowca.

Środki dydaktyczne: kartki do zapisania propozycji rozgrzewki, zdjęcia przedstawiające 
różne dyscypliny sportowe, karta pracy nr 5.

Produkty i akcesoria kuchenne: różne owoce i warzywa, crunchy naturalne „Coś na ząb” 
od firmy KUPIEC, owsianka „Coś na ząb” od firmy KUPIEC, mleko, jogurt naturalny, płatki 
migdałowe, miód, sokowirówka, naczynia, sztućce, serwetki, ręczniki papierowe.

Przebieg zajęć
1. Wstęp do zajęć – nauka wierszyka gimnastycznego. Uczniowie i nauczyciel wyko-
nują polecenia zawarte w wierszu.
Raz, dwa, trzy – zabawa trwa,
podskok zrób – hopsasa!
Ręce w górę, ręce w dół.
Tułów do ziemi zegnij w pół.

Pokręć głową, ramionami,
kolanami i biodrami.
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A gdy zmęczysz się już srodze, 
szybko stań na jednej nodze.

Na dwóch teraz stań czym prędzej
i oddychaj jak najgłębiej.
Każdy uczeń ci to powie –
Zdrowy sport to dobre zdrowie!
(M. Niedziela)

2. Jakie są korzyści z uprawiania sportu? – rozmowa w parach. 
N. rozmawia z dziećmi na temat uprawiania sportu. Następnie robi krótkie podsumowanie. 
Przypomina, gdzie w piramidzie żywienia umiejscowiona jest aktywność fizyczna i wyja-
śnia, dlaczego właśnie tam. 

3. Rozmowa z uczniami o różnych dyscyplinach sportu.
Rozmowa z uczniami o uprawianych przez nich dyscyplinach sportu oraz o takich dys-
cyplinach sportowych, które nie wymagają dużych nakładów finansowych i specjalnych 
warunków do ich uprawiania. N. prezentuje fotografie dotyczące różnych dyscyplin spor-
towych, takich jak:

• lekkoatletyka (biegi, skoki, rzuty, chód)
• sporty zimowe (narciarstwo, łyżwiarstwo, saneczkarstwo)
• tenis ziemny, tenis stołowy
• kolarstwo szosowe
• badminton
• piłka nożna
• gimnastyka artystyczna.

4. Wykonanie zadania (Karty pracy kl. II, karta nr 5, zad. 1). 
Uczniowie wycinają karteczki z nazwami dyscyplin sportowych i przyklejają je pod odpo-
wiednim zdjęciem. 

5. Czy sport to zdrowie? Spotkanie z Witaminką Celinką. 
Witaminka Celinka czyta uczniom artykuł pt. Kontuzja z gazetki „Sport to zdrowie”, następ-
nie zadaje uczniom pytania.

Kontuzja
W sobotę, 24 maja 2015 roku, w Witaminkowie odbyły się lekkoatletyczne zawody sporto-
we. Wystartowało 25 zawodników. Wszyscy, oprócz Gucia, punktualnie przybyli na miej-
sce. Gucio stanął więc na starcie bez rozgrzewki. Rozpoczął się bieg na 1000 metrów. Po 
przebiegnięciu 300 metrów Gucio upadł na bieżnię i złapał się za kostkę. Widzowie wstrzy-
mali oddechy. Po chwili przybiegł doktor Dobra Rada i zdecydował, że naszego sportowca 
należy przewieźć do szpitala. Po prześwietleniu stwierdzono skręcenie kostki! Przyczyną 
skręcenia był brak rozgrzewki przed startem. Teraz już wiemy, że brak rozgrzewki prowadzi 
do kontuzji! Guciowi życzymy zdrowia, ale także rozsądku w uprawianiu sportu.
       red. Alojzy Zdrówko

– Co to jest kontuzja?
– Co to jest rozgrzewka? Dlaczego rozgrzewka jest ważna? 
– Czy każdy może uprawiać każdy rodzaj dyscypliny sportowej? 
– Dlaczego redakcja gazetki życzyła Guciowi „rozsądku w uprawianiu sportu”? 
– Na co trzeba zwrócić uwagę, gdy chce się uprawiać jakiś sport?

6. Praca w grupach.
N. dzieli klasę na zespoły. Dzieci w grupach przygotowują propozycję rozgrzewki przed 
uprawianiem sportu. Każda rozgrzewka ma się składać z sześciu elementów. Dzieci zapi-
sują propozycje rozgrzewki na kartkach. N. zbiera zapisane propozycje. Następnie każda 
grupa prezentuje swój pomysł w czasie kolejnych lekcji wychowania fizycznego, prowa-
dząc rozgrzewkę dla klasy. 
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7. Posiłek sportowca. 
– Jak powinien się odżywiać sportowiec? 

N. zapisuje propozycje dzieci na tablicy. Uczniowie przepisują je do zeszytu. Przykładowa 
notatka:

Sportowiec powinien:
• jeść dużo owoców i warzyw, aby dostarczać organizmowi witamin;
• jeść produkty pełnoziarniste: kasze, ryż brązowy, pieczywo razowe, płatki owsiane, po-

nieważ zawierają one węglowodany, które dają nam energię;
• pić mleko i jeść jego przetwory, aby mieć mocne kości;
• pić dużo wody;
• pamiętać o piramidzie zdrowego żywienia.

Dodatkowe informacje dla nauczyciela
Sportowiec powinien jeść duże ilości węglowodanów i białka. Węglowodany są spalane 
podczas treningu, a po jego zakończeniu wykorzystywane do regeneracji mięśni. Z tego 
powodu jadłospis osoby uprawiającej sport powinien zawierać dużo takich produktów, 
jak: makaron, kasza, brązowy ryż, ciemne pieczywo, płatki owsiane. Jeśli sportowiec bę-
dzie dodawał takie produkty do każdego posiłku, jego organizm będzie miał energię po-
trzebną podczas treningu. Sportowcy powinni również dostarczać organizmowi duże ilo-
ści witamin i minerałów. Ich źródłem są oczywiście warzywa i owoce.

8. Wykonanie zadania (Karty pracy kl. II, karta nr 5, zad. 2) – posiłek sportowca. 

9. Zdrowe gotowanie – menu dla sportowca. 

Menu dla sportowca

Koktajl energetyczny 

Dzieci, używając sokowirówek, przygotowują wymyślone przez siebie mieszanki soków 
owocowo-warzywnych (np.: marchew, jabłka, pomarańcze, odrobina korzenia imbiru 
i soku z cytryny). Pracują w grupach. Muszą wymyślić przepis, korzystając z przyniesio-
nych przez siebie produktów, skonsultować go z Witaminką Celinką, a następnie wykonać 
i podać w estetyczny sposób. Na zdrowie!

Owsianka dla sportowca

Składniki: Sposób przygotowania:

• owsianka „Coś na ząb” od firmy KUPIEC  
(po jednym opakowaniu dla każdego dziecka)

• 3 litry ciepłego mleka lub wody
• 2 kg owoców sezonowych
• 1 litr jogurtu naturalnego
• 200 g płatków migdałowych

Owsianki zalać ciepłym mlekiem lub 
ciepłą wodą. Odstawić na kilka minut. 
Posypać ulubionymi owocami, polać 
jogurtem i posypać płatkami migda-
łowymi (można je wcześniej lekko 
przyprażyć na patelni). Smacznego!

Uwaga: Dzieci z nietolerancją laktozy jedzą płatki owsiane zalane wodą.
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Owocowo-miodowe fondue

Składniki: Sposób przygotowania:

• 2 kg sezonowych owoców 
• 300 ml płynnego miodu
• crunchy naturalne „Coś na ząb”  

od firmy KUPIEC  
(po jednym dla każdego dziecka)

• patyczki do szaszłyków  
(po jednym dla każdego dziecka)

Owoce pokroić na takie kawałki, aby 
można było włożyć je na raz do buzi. 
Miód przelać do kilku miseczek i de-
likatnie rozrzedzić go wodą. Każde 
dziecko nabija sobie owoc na paty-
czek do szaszłyków zanurza w mio-
dzie, a następnie w swojej paczce 
crunchy. Pycha!

10. Posprzątanie klasy.

11. Zakończenie zajęć – przypomnienie wierszyka gimnastycznego z początku lekcji.

Scenariusz nr 6
Temat: Kulturalnie się zachowuję, zdrowe potrawy serwuję.
Czas: 2 godz. 
Cele operacyjne
Uczeń:

• zna zasady kulturalnego zachowania przy stole;
• prawidłowo posługuje się nożem i widelcem;
• ocenia postępowanie bohaterów tekstu literackiego;
• wypowiada się w logiczny uporządkowany sposób na omawiany temat;
• przestrzega zasad higieny i bezpieczeństwa podczas przygotowywania posiłku;
• zgodnie współpracuje w grupie.

Środki dydaktyczne: karta pracy nr 6.

Produkty i akcesoria kuchenne: makaron pełnoziarnisty, oliwa, cebula, czosnek, mar-
chew, mrożony groszek, pomidory w puszce, cukinia, brokuł, zioła, przyprawy, biały ser, 
musli, kakao, miód, mała elektryczna kuchenka, naczynia, sztućce, serwetki, ręczniki pa-
pierowe. 

Przebieg zajęć
1. Wprowadzenie do zajęć – swobodna rozmowa na temat przyjęć urodzinowych. 
N. pyta uczniów o ich doświadczenia związane z chodzeniem na przyjęcia rodzinne, uro-
dzinowe, bale karnawałowe itp.

– Czy lubicie chodzić na przyjęcia Dlaczego?
– W jakich przyjęciach do tej pory uczestniczyliście? 
– Co wam się najbardziej podobało? Co wam się nie podobało?

2. Wysłuchanie opowiadania Bekanie z książki Grzegorza Kasdepke Bon czy ton, czyli 
savoir vivre dla dzieci.
N. ukierunkowuje lekturę pytaniem: 

– Dlaczego babcia postanowiła, że już nigdy nie zabierze Kuby i Buby na żadne przyjęcie?
Grzegorz, Kasdepke, Bekanie (z: Bon czy ton, czyli savoir vivre dla dzieci)
– Nigdzie z nimi więcej nie idę! – krzyknęła babcia Joasia, przyprowadzając do domu Kubę 
i Bubę.
Tata westchnął ciężko i odłożył gazetę. Mama spojrzała z niepokojem na skruszone miny 
bliźniaków.
– Mój przyjaciel, pan Waldemar, bardzo kulturalny pan, zaprosił nas na obiad! – opowiadała 
ze wzburzeniem babcia Joasia. – Wiecie, jak zachowywały się wasze dzieci?!
Tata chciał powiedzieć, że mniej więcej może to sobie wyobrazić, ale mama kopnęła go 
w kostkę.
– Jak? – zapytała.
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– Urządziły sobie konkurs bekania przy stole! – wycedziła babcia Joasia. – Myślałam, że 
spalę się ze wstydu!…
Tata chrząknął, a potem wbił wzrok w Kubę i Bubę.
– Możecie to wyjaśnić? – zapytał.
– Chcieliśmy pokazać, że nie jesteśmy głodni… – wyznał Kuba. – Żeby pan Waldemar już 
nam nie dokładał…
– W taki sposób?! – krzyknęła ze zgrozą mama.
Buba wzruszył ramionami.
– A w jaki?! – prychnęła. – W Mongolii to zupełnie normalne. Dopóki gość nie beknie, 
ciągle mu dokładają!…
– Mieszkamy w Polsce, a nie w Mongolii! – krzyknęła babcia Joasia. – Po to wam kupiłam 
podręczniki dobrego wychowania, żebyście się czegoś nauczyli, a nie…
– Ale to właśnie z tego podręcznika! – przerwał jej Kuba. – Na początku jest rozdział o in-
nych krajach…
Zapadła cisza.
– Do póki nie przeczytacie pozostałych rozdziałów – odezwała się w końcu babcia – ni-
gdzie was nie zabiorę!
– Nawet do Mongolii? – zapytał Kuba.
Ale odpowiedziało mu tylko trzaśnięcie drzwi.

G. Kasdepke, Bon czy ton, savoir-vivre dla dzieci, Łódź 2004

3. Wyjaśnienie znaczenia słowa savoir-vivre. 
Rozmowa na temat treści opowiadania kierowana pytaniami: 

– Dlaczego babcia postanowiła, że już nigdy nie zabierze Kuby i Buby na żadne przyjęcie?
– Jak należy zachowywać się podczas eleganckiego przyjęcia?
– Jak należy zachowywać się podczas codziennych posiłków?

Savoir-vivre – znajomość zwyczajów i form towarzyskich, reguł grzeczności (inaczej bon 
ton – nienaganny sposób bycia)
Za: W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, War-
szawa 2007.

4.  Wykonanie zadania (Karty pracy kl. II, karta nr 6, zad. 1) – ocena zachowania  po-
staci przedstawionych na obrazkach.

5. Zdrowe gotowanie – organizujemy eleganckie przyjęcie. 
Uczniowie przygotowują potrawy według podanych przepisów, dbając o higienę pracy.

Menu na eleganckie przyjęcie

Pełnoziarniste penne z sosem warzywnym

Składniki: Sposób przygotowania:

• 1,5 kg makaronu penne 
pełnoziarnistego

• 6 łyżek oliwy z oliwek
• 2 cebule
• 3 marchewki
• 500 g groszku mrożonego
• 2 cukinie
• 1 brokuł
• 2 puszki krojonych pomidorów
• 3–4 ząbki czosnku
• zioła: świeża bazylia, szczypta 

suszonego tymianku
• sól i pieprz

Makaron ugotować wcześniej w domu zgodnie 
z instrukcją na opakowaniu. Na oliwie z oliwek 
poddusić posiekaną cebulę (przy korzystaniu z ku-
chenki elektrycznej należy zachować szczególną 
ostrożność). Dodać marchewki (starte na tarce 
o grubych oczkach), groszek, cukinię pokrojoną 
w kostkę, wyciśnięty przez wyciskarkę czosnek 
oraz brokuł podzielony na małe różyczki. Całość 
dusić na wolnym ogniu przez około 10–12 minut. 
Dodać pomidory, wymieszać i dusić jeszcze przez 
10 minut. Delikatnie przyprawić ziołami, solą i pie-
przem. Połączyć z makaronem i podsmażyć przez 
chwilę razem.
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Praliny serowe z musli

Składniki: Sposób przygotowania:

• 500 g półtłustego białego sera 
• 200–250 g musli KUPIEC
• 6 łyżek kakao 
• 5–6 łyżek miodu

Ser pokruszyć i rozgnieść widelcem. Dodać 
miód i 4 łyżki kakao (zostawić 2 łyżki do ob-
toczenia kulek). Dokładnie wymieszać. Dodać 
musli i ponownie wymieszać. Z przygotowanej 
masy formować kulki i obtaczać je w kakao.

6. Przygotowanie stołu i wspólny posiłek ze szczególnym zwróceniem uwagi na kul-
turalne zachowanie.
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Scenariusz nr 1
Temat: By układy w nas działały – zadbajmy o minerały! 
Czas: 2 godz.
Cele operacyjne 
Uczeń:

• wie, co to są składniki mineralne, wymienia wybrane z nich;
• wie, co to są makro- i mikroelementy;
• rozróżnia wybrane układy narządów człowieka;
• wie, jak należy się odżywiać, aby uzupełniać zawartość składników mineralnych 

w organizmie;
• potrafi samodzielnie skomponować musli.

Środki dydaktyczne: tabela z minerałami – zob. p. 3 (kserokopie dla każdej grupy lub 
dla każdego dziecka), karteczki z nazwami składników mineralnych, kartki z historyjkami, 
kartki na notatki, karta pracy nr 1.

Produkty i akcesoria kuchenne: dowolne suszone owoce, dowolne orzechy, płatki 
owsiane górskie firmy KUPIEC, jogurt naturalny, deska, nożyki do krojenia owoców, duży 
słoik, miseczki, sztućce, serwetki. 

Przebieg zajęć
1. Przedstawienie celu lekcji na podstawie rymowanki z tematu. 
N. podaje temat lekcji w formie rymowanki: By układy w nas działały – zadbajmy o mi-
nerały! Wyjaśnia cel lekcji: 

– Dowiemy się dziś, co to są składniki mineralne, na co wpływają i jak zapewnić je na-
szemu organizmowi. 

2. Wstęp – przeczytanie przez N. listu od Witaminki Celinki.
Witajcie!
Wiecie już, że aby organizm człowieka dobrze funkcjonował, potrzebne są witaminy. 
Dzisiaj dowiecie się, że potrzebujemy także do życia składników mineralnych. Składniki 
mineralne to takie związki, których organizm człowieka nie potrafi sam wyprodukować 
i łączyć, muszą być one dostarczane w odpowiednich ilościach z pożywieniem. Zoba-
czycie zaraz, że pomimo tak niewielkiej ilości minerałów w naszych ciałach, mają one 
ogromny wpływ na to, jak działa organizm człowieka. Mam dla was tabelę, w której znaj-
duje się opis wybranych składników mineralnych.
Zapoznajcie się z nią. Wasza Pani wytłumaczy Wam słowa, których nie rozumiecie. Py-
tajcie śmiało! Powodzenia!
    Pozdrawiam serdecznie, Witaminka Celinka

3. Praca z materiałem źródłowym (s. 35).
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N. rozdaje dzieciom tabelę składników mineralnych (kserokopie) – jeden egzemplarz dla 
każdego dziecka lub jeden na grupę. Następnie wybrani lub chętni uczniowie odczytują 
informacje o poszczególnych składnikach mineralnych. N. wyjaśnia dzieciom znaczenie 
nowych słów. Zadaje także pytania do tabeli:

– Jakie są układy w organizmie człowieka? 
Uczniowie wymieniają znane im układy lub odczytują ich nazwy:

• układ kostny, 
• układ krwionośny, 
• układ nerwowy… 

Inne pytania N. do tabeli:
– Jakie produkty są bogate w składniki mineralne? 
– Jakie produkty się w tabeli powtarzają?
– Jakie pieczywo jest najzdrowsze, czyli najbogatsze w składniki mineralne?
– Czy w tabeli znajdziemy słodycze, chipsy, napoje gazowane? Dlaczego?
– Czy wszystkie składniki mineralne są nam potrzebne, czy wystarczy jeść tylko niektóre?

4. Wykonanie zadania (Karty pracy kl. III, karta nr 1, zad. 1, s. 36, 37) – rozpoznawanie 
różnych układów w organizmie człowieka.

5. Praca w grupach. 
N. dzieli uczniów na grupy (dzieci losują wcześniej przygotowane nazwy składników mi-
neralnych, w ten sposób tworzą grupy). Po utworzeniu grup, przedstawiciel każdej z nich 
losuje dwie kartki z historyjkami. Zadaniem uczniów jest zdecydowanie na podstawie 
tabeli, jakich minerałów mogło brakować w organizmie bohatera historyjki oraz jakich 
pokarmów więcej powinien on spożywać. Uczniowie wyznaczają osobę w grupie, która 
zapisze wnioski na kartce, aby potem sprawniej je przedstawić. N. wyznacza czas na wy-
konanie zadania.
Propozycje historyjek:

• Kasia po powrocie ze szkoły była smutna i miała zły humor, pokłóciła się z mamą. Na 
dodatek bolała ją głowa.

• Mama Zuzi przewróciła się i złamała rękę. To już drugie złamanie ręki w tym roku!
• Karol często wymiotuje albo ma biegunki. Ostatnio schudł i jest bardzo słaby. Lekarz 

powiedział, że jego układ trawienny źle pracuje.
• Gdy Franek dużo biega, czuje, że jego serce nierówno pracuje. Martwi się tym, bo 

chciałby skończyć mecz z kolegami, a musi odejść i odpocząć na ławce.
• Ewa często źle się czuje, jest senna i zmęczona, narzeka na osłabienie. Nie ma siły na 

zabawy z koleżankami ani na uprawianie sportu. 
• Gdy tata Mateusza gra z synem w piłkę nożną, często łapią go bolesne skurcze mięśni. 

Dzisiaj już prawie strzelił gola, ale przez ból w nodze nie wcelował do bramki.

6. Przedstawienie wyników pracy przez poszczególne grupy. Wybrane dziecko z grupy 
odczytuje historyjkę, następnie przedstawia wnioski.

7. Zdrowe gotowanie – musli. 

Musli bogate w minerały

Składniki: Sposób przygotowania:

• 200 g różnych suszonych owoców (jeśli duże 
to pokrojone)

• 200 g orzechów (jeśli duże to posiekane)
• 2 paczki płatków owsianych górskich  

od firmy KUPIEC
• 2 l jogurtu naturalnego

Owoce wymieszać z orzecha-
mi i płatkami owsianymi. Płatków 
owsianych dodać tyle co owoców 
i orzechów. Tak przygotowane mu-
sli można przechowywać w słoiku 
i używać, kiedy tylko chcemy. Do jo-
gurtu dodać dowolną ilość musli.

8. Posprzątanie klasy.
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9. Wspólne spożycie posiłku przez uczniów.

10. Podsumowanie lekcji – metoda niedokończonych zdań. 
Uczniowie, po kolei dokańczają wybrane zdanie:

• Zainteresowało mnie…
• Będę od dziś…
• Uważam, że…

Scenariusz nr 2
Temat: Gdy bakterie oswoimy, to się chorób nie boimy. 
Czas: 2 godz. 
Cele operacyjne
Uczeń:

• obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je, wiążąc przyczy-
nę ze skutkiem;

• rozumie, że choroby są zagrożeniem dla zdrowia;
• wie, ze można zapobiegać chorobom poprzez szczepienia ochronne i przestrzeganie 

higieny;
• potrafi wskazać korzystne działanie bakterii w organizmie ludzkim i poza nim;
• zgodnie współpracuje w grupie;
• samodzielnie zdobywa informacje i dzieli się nimi z rówieśnikami.

Środki dydaktyczne: opakowanie drożdży, szklana butelka, łyżka cukru, miska z ciepłą 
wodą, balonik, kromka chleba z pleśnią, lupy, mikroskopy lub binokulary, książki popular-
nonaukowe ze zdjęciami bakterii w powiększeniu, karta pracy nr 2.
Uwaga: N. przed zajęciami prosi dzieci, aby przyniosły zdjęcia z różnych okresów swojego 
życia (okresu niemowlęctwa, przedszkolne i współczesne).

Przebieg zajęć
1. Wprowadzenie do zajęć – przypomnienie i utrwalenie zasad zdrowego trybu życia.
Dzieci oglądają swoje zdjęcia z różnych okresów życia. Rozmowa kierowana pytaniami:

– W jaki sposób wasi bliscy dbali o wasze zdrowie, gdy byliście zupełnie mali? 
– W jaki sposób dbają teraz? 
– Co wy robicie, aby być zdrowi? 

N. podsumowuje wypowiedzi dzieci, chwaląc je, że dzięki temu, że dbają o zdrowie, to 
rosną jak na drożdżach. 

2. Wyjaśnienie sformułowania „rosnąć jak na drożdżach” – przeprowadzenie badań 
i doświadczeń.
Jak duże są drożdże? 
Uczniowie oglądają pokruszone drożdże przez lupy, pod mikroskopem lub przez bin-
okulary. Wniosek: Drożdże są jednokomórkowymi grzybami, co można dostrzec jedynie 
pod mikroskopem. Drożdże to mikroorganizmy.

Dlaczego ciasto drożdżowe rośnie? 
Do szklanej butelki N. wrzuca pokruszone drożdże, następnie wlewa pół szklanki cie-
płej wody, dodaje łyżkę cukru i starannie miesza. Na otwór butelki naciąga balonik tak, 
aby szczelnie ją zatykał. Aby przyspieszyć efekt N. stawia butelkę w misce z ciepłą wodą. 
Uczniowie obserwują, jak stopniowo wzrasta objętość płynu w butelce, a balonik napełnia 
się gazem. 
Wniosek: Drożdże to rodzaj pożytecznych mikroorganizmów. Odżywiają się one cukrem. 
W wyniku różnych przemian podczas połączenia cukru z drożdżami wydobywa się gaz – 
dwutlenek węgla. Powstające pęcherzyki gazu sprawiają, że „ciasto rośnie.” 

3. Wykonanie zadania (Karty pracy kl. III, karta nr 2, zad. 1) – definiowanie pojęcia 
„mikroorganizmy”. 
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N. przedstawia cel lekcji: Będziemy rozmawiać o rożnego rodzaju mikroorganizmach. Na-
uczymy się, jak chronić nasze zdrowie przed ich negatywnym wpływem.

4. Prezentacja pleśni spożywczej.
Uczniowie oglądają przez lupy, pod mikroskopem lub przez binokulary kawałki chleba z wy-
hodowaną pleśnią. N. wyjaśnia, że pleśń to również rodzaj mikroorganizmów. Podobnie jak 
drożdże pleśń należy do grzybów. Wytwarza mikrotoksyny, które działają rakotwórczo. Gdy 
pleśń pojawia się na pokarmach samoistnie, cały produkt lub potrawę należy wyrzucić. Nie-
które rodzaje pleśni szlachetnych stosuje się do produkcji serów i wina oraz antybiotyków.

5. Praca w grupach eksperckich. 
Mikroorganizmy – wrogowie czy przyjaciele człowieka? Uczniowie dzielą się na cztery lub 
sześć grup. Dwa–trzy zespoły poszukują w dostępnych źródłach (książki popularnonauko-
we, internet) argumentów „za”, tj. szukają przykładów pożytecznego oddziaływania mikroor-
ganizmów; pozostałe zespoły zbierają argumenty „przeciw”, czyli skupiają się na przykładach 
negatywnych. N. zastrzega, aby uczniowie tak zorganizowali pracę, żeby każdy z członków 
zespołu potrafił podać co najmniej pięć przykładów „za” bądź „przeciw”.
Uwaga: dla ułatwienia N. może wydrukować gotowe artykuły, które uczniowie przeanali-
zują w grupach. Uczniowie dobierają się w pary: osoba z grupy „za” z osobą z grupy „prze-
ciw” i opowiadają sobie nawzajem, co ustalili w grupach eksperckich.

6. Podsumowanie pracy w grupach. Zapisanie wniosków w zeszycie.
• Największą grupę wśród mikroorganizmów stanowią bakterie.
• Niektóre bakterie wywołują groźne choroby, np. gruźlicę, tężec, dur brzuszny.
• W naszych organizmach żyją bakterie, które są nam potrzebne, na przykład pomagają 

w  trawieniu. 
• Dzięki bakteriom powstają: sery, jogurty, zsiadłe mleko i kiszona kapusta.

7. Wykonanie zadania (Karty pracy kl. III, karta nr 2, zad. 2) – wypowiedzi na temat 
ilustracji. 
Uczniowie odpowiadają na pytania: 

– W jaki sposób można uchronić się przed zarażeniem chorobami wywoływanymi przez 
mikroorganizmy? Dlaczego warto szczepić się przeciwko różnym chorobom? 

N. wyjaśnia dzieciom, że przesadna higiena jest również niezdrowa, bo prowadzi do likwi-
dowania pożytecznych bakterii. 

8. Pogadanka na temat: Co to jest szczepionka?
N. wyjaśnia, że szczepionka to martwe albo bardzo osłabione drobnoustroje chorobotwór-
cze, które zostają wprowadzone do organizmu po to, aby zmusić system odpornościowy 
organizmu do intensywnej produkcji przeciwciał na daną chorobę. Po pewnym czasie, 
gdy organizm napotka na swojej drodze daną chorobę, nie zarazi się nią, ponieważ będzie 
umiał się przed nią obronić.

9. Sonda badawcza wśród uczniów na temat szczepień ochronnych. 
N. ustala z uczniami zestaw trzech pytań zamkniętych. Następnie dzieci dobierają się 
w małe, kilkuosobowe zespoły i w czasie przerwy zadają pytania kolegom i koleżankom 
z innych klas, notują liczbę odpowiedzi pozytywnych i negatywnych.
Przykładowe pytania:

– Czy kiedykolwiek byłeś szczepiony / byłaś szczepiona?
– Czy potem zachorowałeś / zachorowałaś na tę chorobę, przeciwko której była szczepionka?
– Czy szczepienie bardzo boli?

10. Analiza i przeliczanie wyników. Wyciąganie wniosków, np.: nikt zaszczepiony nie 
zachorował na chorobę, przeciwko której był szczepiony. Szczepienia chronią przed 
chorobami.

11. Podsumowanie pracy na zajęciach – wyjaśnienie znaczenia rymowanki: „Gdy bakte-
rie oswoimy, to się chorób nie boimy”. Przypomnienie sposobów na oswojenie bakterii.
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Scenariusz nr 3
Temat: Kto mózg hartuje, temu główka pracuje. 
Czas: 2 godz. 
Cele operacyjne
Uczeń:

• wie, jakie funkcje w organizmie człowieka pełni mózg;
• wymienia czynniki wpływające na polepszenie pracy mózgu;
• precyzyjnie wykonuje ruchy naprzemienne;
• myśli twórczo podczas rozwiązywania zadań;
• zgodnie współpracuje w grupie;
• zachowuje zasady higieny podczas przygotowywania posiłku;
• estetycznie wykonuje pracę plastyczną na określony temat.

Środki dydaktyczne: woda niegazowana i kubeczki dla wszystkich dzieci w klasie, mate-
riały do ćwiczeń wspomagających pracę mózgu (zob. p. 6 scenariusza), karta pracy nr 3.

Produkty i akcesoria kuchenne: kasza gryczana ugotowana w mleku, jabłka, orzechy la-
skowe, cynamon, miód, tarka o grubych oczkach, deseczka i nożyk do krojenia, naczynia, 
sztućce, serwetki.

Przebieg zajęć
1. Wykonanie zadania (Karty pracy kl. III, karta nr 3, zad. 1). 
Uczniowie rozwiązują krzyżówkę typu „jolka” z hasłem: Ćwiczę mózg. Swobodne wypo-
wiedzi dzieci uzasadniające odpowiedź na pytania: 

– Po co ćwiczyć mózg? 

2. Przedstawienie celu lekcji: Na zajęciach dowiemy się, jak działa mózg człowieka i od 
czego zależy prawidłowe funkcjonowanie mózgu.

3. Zbieranie informacji na temat funkcjonowania mózgu, słuchanie wyjaśnień N. Zapi-
sanie w zeszytach notatki w postaci mapy mentalnej.  

4. Przerwa na picie wody – N. przypomina informacje o korzystnym oddziaływaniu 
wody na ludzki organizm. Wyjaśnia, że woda jest bardzo zdrowa i korzystnie wpływa 
na pracę mózgu.

5. Gimnastyka oparta na ćwiczeniach naprzemiennych według Paula E. Dennisona.
Uczniowie stają swobodnie i precyzyjnie wykonują ćwiczenia, naśladując N. Każde ćwi-
czenie powtarzamy co najmniej pięć razy:

• Krzyżowanie wyprostowanych ramion przed klatką piersiową tak, aby na zmianę wyżej 
była ręka lewa, potem prawa.

• Dotykanie lewą dłonią prawego łokcia i odwrotnie.
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• Dotykanie lewą dłonią prawego ucha i prawą dłonią lewego ucha tak, aby na zmianę 
wyżej był raz prawy, raz lewy łokieć.

• Dotykanie lewą dłonią prawego kolana i odwrotnie, w tempie marszowym.
• Dotykanie lewym łokciem prawego kolana i odwrotnie, w tempie marszowym.
• Dotykanie od tyłu, za plecami lewą dłonią prawej pięty i odwrotnie, w tempie marszo-

wym.

6. Ćwiczenia poprawiające sprawność mózgu.
N. przygotowuje stacje z zadaniami, uczniowie dzielą się na kilkoosobowe zespoły, wy-
konują po kolei ćwiczenia przy każdej stacji, przesuwając się pomiędzy nimi na zasadzie 
karuzeli. N. reguluje czas (ok. 3–5 minut).

Stacja 1. Materiały: arkusz papieru z hasłem: GIMNASTYKA MÓZGU, kartki białe A4, pisaki, 
plansza z poleceniem: „Ułóżcie w grupie jak najwięcej wyrazów z liter hasła”.

Stacja 2. Materiały: kartki białe A4, pisaki, losy z literami alfabetu, plansza z poleceniem: 
„Wylosujcie cztery kartoniki z literami. Ułóżcie i zapiszcie, jak najwięcej zdań, w których 
kolejne wyrazy będą rozpoczynały się od tych liter”.

Stacja 3. Materiały: losy z nazwami przedmiotów lub rysunkami, np.: wieszak na ubra-
nia, książka, szalik, garnek, siatka na motyle, czapka z daszkiem itp., kartki białe A4, pisaki, 
plansza z poleceniem: „Wymyślcie i zapiszcie jak najwięcej zastosowań dla wylosowanego 
przedmiotu”.

Stacja 4. Materiały: losy z dowolnymi liczbami od 50 do 100, kartki białe A4, pisaki, plansza 
z poleceniem: „Wylosujcie jedną liczbę. Zapiszcie jak najwięcej działań, których wynikiem 
będzie wylosowana liczba. Stosujcie dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie”.

Stacja 5. Materiały: różnej wielkości kółka do odrysowania, kartki białe A4, pisaki, plansza 
z poleceniem: „Narysujcie jak najwięcej obrazków, w których wykorzystacie odrysowane 
koła”.

7. Podsumowanie zabawy – czytanie odpowiedzi. Nagradzanie najbardziej pomysło-
wych rozwiązań brawami. 
Uwaga: W trakcie pracy N. zarządza przerwę na wietrzenie klasy. Wyjaśnia dzieciom, że 
mózg, aby prawidłowo funkcjonował, potrzebuje świeżego powietrza, bo w nim znajduje 
się tlen. Tlen jest nam niezbędny do życia.

8. Wykonanie zadania (Karty pracy kl. III, karta nr 3, zad. 2) – poszukiwanie odpowie-
dzi na pytanie: Co należy jeść, aby zwiększyć możliwości naszego mózgu?

Dodatkowe informacje dla nauczyciela
• Dla naszego rozwoju umysłowego bardzo ważne są nienasycone kwasy tłuszczowe 

(NNKT). Objawy niedoboru nienasyconych kwasów tłuszczowych to między innymi: 
migreny, osłabienie wzroku, przesuszenie skóry, a nawet uszkodzenie nerek. Głównym 
źródłem NNKT są ryby oraz oleje roślinne (kukurydziany, słonecznikowy, sojowy, rze-
pakowy itp.).

• Witamina PP (niacyna), znana też jako witamina B3, ma wpływ na funkcjonowanie ukła-
du pokarmowego, nerwowego oraz na stan naszej skóry i błon śluzowych. Źródłem wita-
miny PP są: mięso drobiowe, ryby, jaja, orzechy i  ziarna zbóż. Gdy w naszym organizmie 
brakuje niacyny, mogą nam dokuczać: bóle głowy, poirytowanie, osłabienie, nadmiernie 
sucha skóra, mdłości, a w skrajnych wypadkach nawet wymioty. 

• Inne składniki ważne dla pracy naszego mózgu i systemu nerwowego to między innymi: 
cynk, żelazo czy potas. Cynk poprawia zdolność koncentracji i wpływa na proces uczenia 
się; żelazo jest odpowiedzialne za transport tlenu i w ten sposób ma znaczenie dla pracy 
naszego mózgu; potas zaś jest niezbędny dla przewodnictwa nerwowego.

9. Zdrowe gotowanie – potrawa wspomagająca funkcjonowanie mózgu. 
Uczniowie przygotowują potrawę według przepisu, dbając o higienę podczas pracy.
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Kasza gryczana na słodko

Składniki: Sposób przygotowania:

• 1 kg kaszy gryczanej KUPIEC ugotowanej 
w mleku (po ugotowaniu ok. 2 kg) 

• 100 g miodu
• 4 jabłka starte na tarce o grubych oczkach
• 2 łyżeczki cynamonu (wymieszane z jabłkiem)
• 200 g orzechów laskowych, drobno 

posiekanych

Kaszę wymieszać z miodem i jabł-
kami. Wierzch posypać orzechami 
laskowymi.

Uwaga: dzieci uczulone na orzechy laskowe przynoszą migdały lub suszone owoce. 

10. Formułowanie wniosków na koniec zajęć.
Dzieci odpowiadają na pytanie: 

– Co należy robić, aby nasz mózg dobrze funkcjonował? 
N. zapisuje hasłowo na tablicy pomysły dzieci, następnie uczniowie indywidualnie rysują 
ilustracje obrazujące jeden z pomysłów.
Przykładowe hasła:

• Odpowiednie odżywianie.
• Picie około 2 l wody dziennie.
• Odpowiednia ilość snu.
• Ruch na świeżym powietrzu.
• Rozrywki umysłowe: krzyżówki, łamigłówki, gra w szachy, nauka języków obcych, czy-

tanie itd.
• Czas na odpoczynek.

11. Podsumowanie pracy na zajęciach.
• Przygotowanie wystawy prac pod hasłem: Kto mózg hartuje, temu główka pracuje.
• Samodzielne zredagowanie notatki z lekcji – wypisanie hasłowo czynników wpływają-

cych na lepsze funkcjonowanie mózgu.

Scenariusz nr 4
Temat: Dużą wiedzę mamy – restaurację otwieramy!
Czas: 2 godz.
Cele operacyjne
Uczeń:

• potrafi współpracować w grupie;
• tworzy zdrowe menu na podstawie piramidy żywienia i zdobytej wiedzy;
• planuje działania związane z promocją zdrowego odżywiania; 
• dzieli się z innymi swoją wiedzą i umiejętnościami.

Środki dydaktyczne: bibuła, gazety, wizytówki (nazwy witamin, podpisy do stanowisk), 
szary papier, kredki, flamastry, taśma klejąca, kapelusz dla nauczyciela, odtwarzacz CD, 
utwór muzyczny Ciasto (Klanza), karta pracy nr 4.

Przebieg zajęć
1. Wstęp – lektura Historyjki o miasteczku bez nazwy.
N. czyta dzieciom początek opowiadania:

Historyjka o miasteczku bez nazwy

Było sobie pewne miasteczko bez nazwy. Nie za małe, nie za duże, w sam raz. W miasteczku 
tym mieszkali sympatyczni mieszkańcy – nie za mali, nie za duzi – w sam raz. Dzieci chodziły 
do szkoły, rodzice do pracy – tak jak w innych miastach. Jednak popołudniami, kiedy dzieci 
wracały ze szkoły, a rodzice z pracy – w miasteczku było bardzo cicho, smutno i ponuro. Place 
zabaw i podwórka świeciły pustkami… Przyczyna tego tkwiła w złym odżywianiu. Mieszkańcy 
miasteczka nie wiedzieli jak zdrowo gotować, aby mieć w sobie energię i radość.
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Pewnego dnia burmistrz tego miasteczka wezwał mieszkańców do działania w tej sprawie. 
Nakazał otwarcie restauracji ze zdrową żywnością. Mieszkańcy wzięli się więc do pracy…

2. Praca w grupach.
Najpierw następuje losowanie grup – każde dziecko losuje jedną wizytówkę z nazwą wi-
taminy i  przykleja ją sobie do ubrania, następnie szuka osób z tą samą nazwą witaminy. 
W ten sposób powstają 5-osobowe lub 6-osobowe grupy. N., który przedstawia się jako 
burmistrz miasta (na głowie ma kapelusz), prezentuje projekt. Prosi każdą z grup o pod-
jęcie działań ratujących mieszkańców. Grupy udają się do przygotowanych wcześniej ką-
cików (szukają nazwy swojej witaminy). Burmistrz po kolei przedstawia zadania (o czasie 
wykonania poszczególnych zadań decyduje N. – można skorzystać ze stopera). Zwraca 
uwagę grup na to, aby ich prezentacje były przygotowane w atrakcyjny i ciekawy dla in-
nych sposób. Zadania do wykonania:

  I. Wymyślanie nazwy dla restauracji (dzieci zapisują na długich paskach papieru i przy-
klejają w swoim „kąciku” nazwę restauracji) oraz zaprojektowanie strojów dla kelnerów 
i kucharzy (dzieci przebierają się, korzystając z gazet, bibuły, taśmy klejącej).

 II. Prezentacja nazwy restauracji i strojów przez poszczególne grupy (w kolejnych zada-
niach prezentację zaczynamy zawsze od innej grupy). 

III. Wymyślanie hasła reklamowego restauracji, związanego ze zdrowym odżywianiem. 
(Prezentacja hasła – każda grupa wychodzi na środek klasy. Hasło może być wyrecyto-
wane, zaśpiewane, rapowane. Można dodać do niego układ choreograficzny).

IV. Projektowanie talerzy i kubeczków. Dzieci otrzymują papierowe talerzyki i kubeczki, 
projektują ich dekory, kolorują kredkami, flamastrami i eksponują swoje dzieła. Prezen-
tacja zastawy przygotowanej przez uczniów. (Po przygotowaniu zadań przez wszystkie 
grupy N. wyznacza czas, w jakim można chodzić po klasie i oglądać zastawę).

 V. Projektowanie zdrowego menu (zgodnego z piramidą żywienia) – przystawka, zupa, 
drugie danie, deser, napoje. Zapisanie menu na dużym arkuszu papieru. (Każda grupa 
otrzymuje wydrukowaną piramidę żywienia Instytutu Żywności i Żywienia, która po-
winna pomóc w wykonaniu zadania).

VI. Prezentacja menu przez poszczególne grupy i ocena poprawności wykonania zadania. 
Każda grupa wiesza swoje menu na tablicy, przedstawia je w sposób zachęcający do 
jego spożycia i podlega ocenie – informacji zwrotnej od innych grup.

3. Dalszy ciąg lektury opowiadania.
N. czyta dalszy ciąg opowiadania:

Po pewnym czasie, niektórzy mieszkańcy otworzyli wspaniałe restauracje, które nie tylko 
przyjmowały gości, ale także uczyły innych, jak zdrowo się odżywiać. Po pewnym czasie 
place zabaw i podwórka były pełne uśmiechniętych, bawiących się razem i rozmawiających 
ze sobą ludzi. Na ulicach widać było biegaczy, osoby jeżdżące na rolkach i rowerach. Mamy 
wymieniały się zdrowymi przepisami. Nigdy wcześniej nie było im tak wesoło…

4. Wymyślenie nazwy dla miasteczka, związanej ze zmianą trybu życia mieszkańców.

5. Wykonanie zadania (Karty pracy kl. III, karta nr 4, zad. 1, s. 42, 43) – prezentacja 
restauracji.

6. Zakończenie zajęć – zabawa „Pieczenie ciasta” (zabawa według Klanzy). 
Zabawę prowadzi N. zgodnie z instrukcją. N. włącza utwór Ciasto z płyty CD (Klanza).

Ustawienie: siedzimy w kole.
• lewą rękę wyciągamy przed siebie i zginamy w łokciu (w ten sposób trzymamy przed 

sobą naczynie);
• ucieramy składniki na ciasto, kręcąc prawą ręką 8 razy;
• 4 razy wycieramy ręce;
• 4 razy strzepujemy mąkę z fartuszka;
wbijamy 4 jajka;
• prawą ręką sięgamy za lewe ramię, bierzemy jajko, rozbijamy je o ramię, wlewamy jajko do 

naczynia, mówiąc CHLUP i wyrzucamy skorupki przez prawe ramię, mówiąc SIUP;
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• lewą ręką sięgamy za prawe ramię, bierzemy jajko, rozbijamy je o ramię, wlewamy jajko 
do naczynia, mówiąc CHLUP i wyrzucamy skorupki przez lewe ramię, mówiąc SIUP;

• jeszcze jedno jajko prawą ręką i ostatnie lewą;
• zagniatamy ciasto 8 razy;
• 4 razy wałkujemy ciasto przed sobą obiema rękami; 
• ozdabiamy kremem lub posypujemy bakaliami 8 razy;
• gotowym ciastem częstujemy osoby po prawej i lewej stronie.

Praca domowa: Na podstawie karty pracy opowiedz rodzicom o swojej restauracji.

Scenariusz nr 5
Temat: W sprawie jedzenia mam własne zdanie. Wiem, że nie muszę wierzyć reklamie.
Czas: 2 godz. 
Cele operacyjne
Uczeń:

• wie, na czym polega oddziaływanie reklamy;
• potrafi krytycznie ocenić treść reklamy produktów spożywczych;
• potrafi wskazać na półce sklepowej lub w automacie zdrowe przekąski;
• wyszukuje i korzysta z informacji;
• czyta ze zrozumieniem etykiety na opakowaniach produktów spożywczych;
• odgrywa scenki dramowe;
• zgodnie współpracuje w grupie.

Środki dydaktyczne: opakowania po przekąskach przyniesione przez dzieci, filmiki rekla-
mowe popularnych produktów spożywczych (ewentualnie reklamy prasowe produktów 
spożywczych), odtwarzacz DVD lub komputer, karta pracy nr 5.
Uwaga: Na tydzień przed zajęciami N. prosi, aby dzieci zostawiały opakowania po różnego 
rodzaju przekąskach, które jedzą w ciągu dnia, np. po batonach, słonych paluszkach, cia-
steczkach, suszonych owocach, chipsach itd.

Przebieg zajęć
1. Wprowadzenie do zajęć: oglądanie i segregowanie opakowań przyniesionych przez 
dzieci. 
N. inicjuje rozmowę kierowaną pytaniami: 

– Kto wam kupił te artykuły? 
– O jakiej porze dnia najczęściej jecie te rzeczy? 
– W jakich sytuacjach? 
– Dlaczego lubicie je jeść? 
– Które z tych artykułów są zdrowe? 
– W którym miejscu piramidy żywienia możemy je odnaleźć? 

Uczniowie odwołują się do piramidy żywienia poznanej podczas wcześniejszych zajęć.

2. Praca w grupach – analiza etykiet na opakowaniach artykułów, które dzieci wska-
zały jako zdrowe. 
Wszyscy wspólnie czytają informacje na temat zawartości cukru, soli, sztucznych barwni-
ków itp. Ustalają, co znaczą tajemnicze szyfry: E 99 itp. Uczniowie czytają przygotowane 
przez N. informacje wyjaśniające tajemnicze skróty, a następnie zapisują swoje spostrze-
żenia w tabeli na tablicy.

Nazwa  
artykułu

Zawartość  
cukru

Zawartość  
soli

Tajemnicze  
skróty

Data przydatności 
do spożycia
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N. wyjaśnia: 
Obecność literki „E” na etykiecie mówi nam, że w składzie danego produktu występują 
substancje dodatkowe. Dodatki te są normą w produktach żywieniowych, a ich występo-
wanie jest powszechne. Producenci chcą w ten sposób wzmocnić smak, zapach, poprawić 
wygląd produktu lub przedłużyć jego trwałość. Wszystkie substancje dodatkowe są prze-
badane, ale nie wszystkie są zdrowe dla dzieci. 

Przykłady „E” nieszkodliwych 

• E 441, czyli żelatyna – stosowana w galaretkach i sosach, uzyskiwana z kości zwierząt. 
• E 322, czyli lecytyna – występuje m.in w olejach roślinnych i żółtkach jaj, stabilizuje 

majonezy i sosy. 
• E 440, czyli pektyna – występuje m.in. w jogurtach i dżemach, uzyskiwana jest ze skó-

rek owoców. 
• E 412, czyli guar – występuje m.in. w kisielach, sosach, uzyskiwany z indyjskiego drze-

wa guarowego. 
• E 406, czyli agar – występuje w keczupach, sosach, uzyskiwany jako wyciąg z czerwo-

nych alg morskich. 
• E 160a, czyli beta-karoten – występuje w czerwonych, pomarańczowych, żółtych i zie-

lonych warzywach i owocach, a używa się go do produkcji np. soków marchewkowych. 
• E 414, czyli guma arabska – występuje w gumach do żucia, jogurtach, uzyskiwana jest 

z drzewa akacjowego rosnącego w Sudanie, zapobiega krystalizacji cukru. 
• E 150a, czyli karmel – występuje w słodyczach, lodach, napojach, uzyskiwany przez 

podgrzewanie do wysokich temperatur białego cukru.

Przykłady „E” szkodliwych

• E 621, czyli glutaminian sodu – występuje w chipsach, daniach typu „instant”, sosach, 
wywarach mięsno-warzywnych (kostki rosołowe); stosowany jako sztuczny wzmac-
niacz smaku (jego nadmiar wywołuje bóle głowy, pocenie się). 

• E 951, czyli aspartam – słodzik używany jako substytut cukru (np. przez osoby odchu-
dzające się, aspartam nie ma bowiem wartości kalorycznej) występujący najczęściej 
w produktach typu „light”.

• E 211, czyli benzoesan sodu – występuje m.in. w dżemach, marmoladach, sosach, uży-
wany jako konserwant ograniczający rozwój drożdży i pleśni (nadmiar prowadzi do 
zakwaszenia organizmu i podrażnienia gardła). 

• E 220, czyli dwutlenek siarki – występuje w sokach owocowych, winie czy różnego 
rodzaju koncentratach (powoduje zaburzenia pracy wątroby). 

• E 420, czyli sorbitol – występuje w gumach do żucia, żelkach i wielu słodyczach, daje 
efekt „chłodzącej słodyczy” (jego nadmiar może wywołać biegunkę). 

• E 320, czyli butylohydroksyanizol (BHA) – występuje m.in. w chipsach, a jego działanie 
jest bardzo szkodliwie dla małych dzieci (w dużym stopniu przyczynia się do nadmier-
nego przyrostu tkanki tłuszczowej).

Fragment artykułu Michała Wróblewskiego „Cała prawda o E-symbolach w produktach” 
ze strony http://www.wiadomosci24.pl/artykul/cala_prawda_o_esymbolach_w_produk-
tach_214295-3--1-d.html.

Dzieci wskazują opakowania po zdrowych artykułach, pozbawionych szkodliwych sub-
stancji dodatkowych. Wypełnione tabele N. zawiesza na tablicy do wykorzystania na dal-
szym etapie zajęć. 

3. Prezentacja reklam.
Uczniowie odpowiadają na pytania: 

– Dlaczego kupujemy artykuły, chociaż wiemy, że nie do końca są zdrowe? 
– Czy reklama, waszym zdaniem, ma wpływ na zakup określonych produktów, np. chip-
sów, czekoladek?
– W jaki sposób działa reklama? Po co tworzone są reklamy?
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Wszyscy oglądają kilka nagranych telewizyjnych reklam produktów spożywczych, np. po-
pularnych żelków, ciasteczek, czekolady, chipsów, majonezu (mogą także oglądać reklamy 
prasowe). Następnie określają, do jakich wartości odwołują się reklamodawcy, aby reklama 
była skuteczna. N. zapisuje na tablicy nazwy wymieniane przez uczniów: radość szczęście, 
bezpieczeństwo, życie rodzinne, sprawność fizyczna, zdrowie. Dzieci czytają wybrane ha-
sła reklamowe i tak samo określają, jaką informację starają się nam przekazać producenci 
danego produktu. 

4. Wykonanie zadań (Karty pracy kl. III, karta 5, zad. 1 i 2) – analiza haseł reklamowych, 
wybór zdrowych produktów.

5. Dyskusja w parach.
N. wygłasza sąd: Niektórzy ludzie uważają, że wszystkie reklamy kłamią. Reklamowane arty-
kuły są zazwyczaj niezdrowe i nie powinniśmy ich kupować, a następnie prosi uczniów, aby 
przedyskutowali w parach swoje stanowisko w tej sprawie. Podsumowanie dyskusji w pa-
rach następuje przez głosowanie. Wybrane pary przedstawiają swoje stanowisko. N. pyta: 

– Ile par zgadza się z wygłoszoną opinią? 
– Kto ma odmienne zadnie? 

6. Scenki reklamowe.
Uczniowie przygotowują w grupach scenki reklamowe wybranego, zdrowego artykułu ze 
szkolnego sklepiku lub automatu. Jeśli w szkole nie ma sklepiku ani automatu, dzieci wy-
bierają produkt z automatu przedstawionego na karcie pracy. Przy wyborze uczniowie 
kierują się wiadomościami zdobytymi podczas zajęć oraz piramidą żywienia. Poszczegól-
ne zespoły prezentują swoje scenki. Uczniowie nagradzają każdy występ brawami oraz 
odpowiadają na pytania: 

– Czy reklamowany produkt jest rzeczywiście zdrowy? Do jakich wartości odwoływała się 
przedstawiona reklama?

7. Podsumowanie pracy na zajęciach.
Dzieci odpowiadają na pytania: 

– Co robić, aby nie ulec reklamie i nie kupować niezdrowych rzeczy? 
– O czym musimy pamiętać, oglądając reklamy?

Scenariusz nr 6
Temat: Urodzinki Witaminki, więc zapraszam cię kolego, zróbmy razem coś pysznego!
Czas: 2 godz. 
Cele operacyjne
Uczeń:

• pisze zaproszenie;
• zna „zasadę pięciu palców” i stosuje ją w praktyce;
• przygotowuje zdrową przekąskę na przyjęcie urodzinowe.

Środki dydaktyczne: karta pracy nr 6, Witaminka Celinka.

Produkty i akcesoria kuchenne: kasza jęczmienna mazurska firmy KUPIEC, sałata, ogórki, 
marchew, papryka, awokado, serek kanapkowy do smarowania, arbuzy (lub melony), ba-
nany, jabłka, truskawki lub mandarynki (zależnie od sezonu), winogrona, jogurt naturalny, 
otręby granulowane firmy KUPIEC, naczynia, sztućce, serwetki, ręczniki papierowe.

Przebieg zajęć
1. Wizyta Witaminki Celinki. 
Witaminka, animowana przez N., prosi o pomoc w napisaniu urodzinowego zaproszenia 
dla innych witaminek., nie wie bowiem, jak to zrobić. N. pyta uczniów, jakie są elementy 
zaproszenia. Uczniowie je przypominają. N. uczy dzieci (lub im przypomina) „zasadę pięciu 
palców” w pisaniu zaproszenia. N. wymienia, wyliczając na palcach: kto, kogo, gdzie, kiedy, 
na co.
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1) Kto zaprasza?
2) Kogo zaprasza?
3) Gdzie zaprasza? 
4) Kiedy zaprasza?
5) Na co zaprasza?

2. Wykonanie zadania (Karty pracy kl. III, karta nr 6, zad. 1) – zaproszenie.

3. Zdrowe gotowanie – menu urodzinowe dla Witaminki Celinki.

Menu urodzinowe 

Kolorowe sushi z warzywami

Składniki: Sposób przygotowania:

• 500 g kaszy jęczmiennej mazurskiej  
firmy KUPIEC

• 2 główki sałaty
• 3 ogórki 
• 3 marchewki
• 3 papryki
• 3 awokado
• 4 serki do smarowania kanapek  

(opakowania po 200 g)

Kaszę trzeba ugotować wcześniej 
w domu, na bardzo małym ogniu, 
w proporcjach 1:1, tak aby była klejąca. 
Warzywa pokroić w cienkie podłużne 
słupki. Liście sałaty rozłożyć, na nich 
ułożyć cienką warstwę kaszy, po-
smarować serkiem, na wierzchu przy 
krawędzi ułożyć warzywa, zrolować 
w roladki. Pokroić na małe kawałki (ok. 
3 cm).

Uwaga: Dzieci z nietolerancją laktozy robią sushi bez serka, dzieci na diecie bezglutenowej 
mogą zastąpić kaszę jęczmienną – kaszą gryczaną. 

Sałatka owocowa w arbuzie

Składniki: Sposób przygotowania:

• 2 arbuzy (lub 4 melony)
• 2 banany, pokrojone w plasterki
• 2 jabłka, pokrojone w kostkę
• 20 truskawek (w sezonie)
• 4 kiwi pokrojone na części
• 1 kiść winogron
• 5–6 mandarynek (w sezonie)
• 500 g jogurtu naturalnego
• 1 paczka granulowanych otrąb firmy KUPIEC

Arbuzy przekroić na połowy, wydrą-
żyć. Miąższ pokroić w kostkę i wy-
mieszać z pozostałymi owocami. 
Sałatkę przełożyć do arbuza, można 
ją polać jogurtem i posypać granulo-
wanymi otrębami.

Uwaga: Dzieci z nietolerancją laktozy jedzą sałatkę bez dodatku jogurtu, a  dzieci z nieto-
lerancją glutenu – bez otrąb.

4. Wykonanie zadania (Karty pracy kl. III, karta nr 6, zad. 2, s. 47, 48) – uzupełnianie 
przepisu. 

5. Krótkie podsumowanie zajęć.



Własne pomysły 
na zdrowe przepisy




