
Scenariusz zajęć

Miejsce: Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce

Data: 23.03.2021r – lekcja 45 minut

Klasa: II THŻG 

Liczba uczniów – 14

Nauczyciel: Magdalena Kracik

Przedmiot: Zasady żywienia

Temat: Suplementacja – konieczność czy zagrożenie?

Cel:

 Zapoznanie uczniów z suplementami oraz ich roli w żywieniu człowieka
 Omówienie grup produktów będących źródłem witamin

 Przekazanie wiedzy na temat suplementów diety – czym są, jak działają

 Zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo stosowania suplementów diety, bez konsultacji ze specjalistą

Metody:

 Pogadanka
 Burza mózgów

 Praca indywidualna, praca w grupach

 zajęcia z użyciem narzędzi TIK - wideolekcja z użyciem narzędzia Gsuit

 Czas trwania: 45 min

 Środki dydaktyczne:

 Prezentacja Power Point

 Film o suplementach, czym są: https://www.youtube.com/watch?v=z60JWH5jShI 

Zdobyta wiedza i umiejętności ucznia:

 Potrafi wymienić produkty będące źródłem Witamin i innych składników odżywczych
 Uczy się czytania i interpretacji informacji zawartych na etykiecie produktów

 Uczy się czytania składu suplementów

 Potrafi wymienić skutki zdrowotne spożywania suplementów diety bez konsultacji z lekarzem

https://www.youtube.com/watch?v=z60JWH5jShI


Przebieg zajęć:

Część teoretyczna (15 minut):

 Wprowadzenie – pogadanka/burza mózgów na temat co to są suplementy diety?

Nauczyciel przysłuchuje się uważnie odpowiedziom uczniów. Podsumowuje dyskusję, 
zdefiniowaniem pojęcia suplementy diety. Podkreśla, że są one uzupełnieniem diety, czyli tego co 
jemy na co dzień. Nauczyciel zadaje kolejne pytania:

 Co to znaczy zbilansowana dieta?
Przysłuchuje się uważnie wypowiedziom uczniów, w razie konieczności je uzupełnia. Zapisuje w 
prezentacji Power Point najważniejsze założenia zbilansowanej diety.

 Zbilansowana dieta – to dobór produktów przeznaczonych do jednorazowego spożycia w taki 
sposób, aby w codziennej diecie oprócz odpowiedniej ilości energii znalazły się wszystkie potrzebne 
składniki odżywcze (białka, tłuszcze, węglowodany, witaminy, składniki mineralne). 

Prezentacja filmu (15 minut)
Film o suplementach, czym są: https://www.youtube.com/watch?v=z60JWH5jShI 

Analiza filmu (10 minut):

Nauczyciel proponuje uczniom, aby podzielili się na 4 grupy. Każda grupa zapisuje najważniejsze 
informacje na temat suplementów diety, jakie zapamiętała z filmu. Następnie nauczyciel prosi 
przedstawicieli grup o przedstawienie pozostałym uczniom zapisanych odpowiedzi.
Nauczyciel uważnie przysłuchuje się wypowiedziom uczniów. Najważniejsze informacje dotyczące 
suplementów diety zapisuje w prezentacji Power Point. W razie konieczności weryfikuje i uzupełnia 
wypowiedź.

Podsumowanie i zakończenie zajęć (5 minut):

Nauczyciel krótko podsumowuje informacje, podkreślając, że suplementy diety mają jedynie uzupełnić 
naszą dietę, a nie zastępować niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania, składników odżywczych. 
Zanim zaczniemy brać suplementy, które mają za zadanie np. wspomagać odchudzanie lub budować naszą 
tkankę mięśniową, należy przeanalizować to co jemy na co dzień, ponieważ może się okazać, że 
„przebudowanie” naszych posiłków może znacznie poprawić zarówno naszą kondycję jak i dać efekty w 
postaci redukcji wagi ciała. W razie potrzeby należy udać się do specjalisty, który dopasuje odpowiednią 
dietę do naszego wieku, płci i aktywności fizycznej oraz w razie konieczności zasugeruje uzupełnienie jej o 
konkretne produkty naturalne lub właściwe suplementy diety.

„Magiczne tabletki” nie zastąpią nam ani aktywności fizycznej, ani nie sprawią, że pozbędziemy się 
nadmiaru kilogramów. Mogą natomiast doprowadzić do „przedawkowania” – jak w przypadku witamin 
zwłaszcza rozpuszczalnych w tłuszczach, a co gorsza – do uzależnienia. Co więcej – suplementy diety nie są
lekami, a więc nie przechodzą wnikliwych testów i badań przez co tak naprawdę nie do końca wiemy co 
zawierają. Na pewno przed zasięgnięciem po dany suplement diety, warto skonsultować się ze specjalistą.

https://www.youtube.com/watch?v=z60JWH5jShI
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