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Klasa: GR I 
 

Temat lekcji: Dbam o zdrowie 04.02.2021 
Cel Lekcji: Zapoznanie uczniów z zasadami zdrowego stylu życia 

Ćwiczenia- zadania 
dla uczniów” 
1.Czego nauczą się 
uczniowie dzięki 
ćwiczeniu 
 
 
2. Krótki opis 
ćwiczenia z 
zastosowaniem TIK 
 
 
3. Polecenie do 
ćwiczenia dla 
uczniów 

 

1. Zacznijmy od zagadek: 
 Odpowiedzi to oczywiście nazwy warzyw i owoców. To 
również o nich będziemy dziś rozmawiać. Także o tym, jak 
można dbać o zdrowie. 
 
2. Przygotujcie białą kartkę papieru A4, przedzielcie ją 
pionową kreską na dwie połowy. Po lewej stronie, u góry 
napisz: DOBRE DLA ZDROWIA, a po prawej stronie: 
NALEŻY UNIKAĆ. Jak myślicie, jakie produkty są dobre dla 
zdrowia, a jakich trzeba unikać? Narysuj je. 
 
3. Obejrzyj krótki filmik i sprawdź, czy dobrze narysowałeś? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ltr6xhuHvO4 
 
4. Zastanówcie się: Co powinniśmy robić, żeby być 
zdrowym? Jakie czynniki mają wpływ na nasze zdrowie? 
 
5. Utrwal nazwy owoców i warzyw. 
 
https://quizizz.com/join/game/U2FsdGVkX19kUT3uNtcNhC
60gAY5vbF8BEZZ0D%252FMHVl1pkJ7NgI5v%252BurBN5
1KVct?gameType=solo 
 
7. Jedzenie warzyw i owoców to jeszcze nie wszystko, by 
być zdrowym. Zapiszcie zdania, następnie otoczcie je 
kolorową ramką: 
 
Jemy zdrowe produkty. Pijemy wodę. Uprawiamy sport. 
 
8. Zapraszam Cię do wysłuchania przygody Hani. Słuchaj 
uważnie:  
 
9. Na podstawie wysłuchanego opowiadania „Dziwna 
babcia” odpowiedz na pytania: 
- Dlaczego Henio nie chciał założyć czapki? 
- Jaka pora roku rozpoczynała się tego dnia? 
- Jak ubrali się koledzy Henia? 
- Dlaczego Henio prawdopodobnie nie pójdzie z tatą w 
sobotę do kina? 
- Jak myślisz, dlaczego Henio nie wrócił do domu po 
czapkę, gdy okazało się, że na dworze jest zimno? 



- Jak myślisz, dlaczego babcia Henia nie krzyczała na 
niego, gdy dostał kataru, bo nie założył czapki? 
- Jak myślisz, czy Henio słusznie był zły na Hanię, kolegów i 
babcię? Dlaczego? 
- Jak myślisz, co babcia Henia miała na myśli, gdy 
powiedziała, że ma nadzieję, iż Henio wyciągnie z tej historii 
wnioski? 
- Jakie wnioski Henio powinien wyciągnąć z tej historii? 
 
10. Wykonaj quiz 
 
https://quizizz.com/join/game/U2FsdGVkX1%252Bdyd18k3
4buiQahZbTqbIDLXo5x6PK68aKeZGfyIUnlif5xtMDSyV%25
2F?gameType=solo 
 

Uzasadnienie 
zastosowania TIK 
/korzyści dla uczenia 
się uczniów, 
dlaczego użycie TIK 
jest w tym miejscu 
lepsze niż tradycyjne 
metody 
 
 

Wykorzystanie do nauki narzędzi TIK zdecydowanie 
poprawia motywację u uczniów, wpływa na efektywność 
zajęć, uatrakcyjnia je pod każdym względem 

Sprzęt i narzędzia TIK, zasoby, źródła wykorzystane do ćwiczeń, zadania dla 
uczniów 
Komputer, dostęp do Internetu, tablica interaktywna, 
https://www.youtube.com/watch?v=ltr6xhuHvO4 
https://quizizz.com/join/game/U2FsdGVkX19kUT3uNtcNhC60gAY5vbF8BEZZ0D%2
52FMHVl1pkJ7NgI5v%252BurBN51KVct?gameType=solo 
https://quizizz.com/join/game/U2FsdGVkX1%252Bdyd18k34buiQahZbTqbIDLXo5x6
PK68aKeZGfyIUnlif5xtMDSyV%252F?gameType=solo 
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