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Tytuł zajęć 

 

Żywienie ma znaczenie,  

czyli tajemnicza podróż przez układ pokarmowy 

 

Metryczka 

 

Poziom edukacyjny:  II etap edukacyjny  

Grupa przedmiotowa:    biologia, matematyka 

Czas na pełną realizację projektu:  27 godzin 

Autorzy scenariusza:  Dorota Molendowska, Ewa Bożek - Raćkos  

Szkoła:  Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Morawicy 
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Ramowa koncepcja projektu 

 

 

Projekt skierowany jest do uczniów klas siódmych. Zamierzeniem projektu jest zgłębianie 

tajemnic ludzkiego ciała w sposób angażujący uczniów w działanie, doświadczanie i dedukcję 

w celu osiągnięcia planowanego efektu. Korzystając z aplikacji Zygote Body uczniowie 

poznają budowę układu pokarmowego człowieka oraz tworzących go narządów. W trakcie 

projektu poszerzają wiadomości dotyczące prawidłowego odżywiania, obliczą  własne 

Wskaźnik Masy Ciała oraz samodzielnie skomponują jadłospis z uwzględnieniem Dziennego 

Zapotrzebowania Energetycznego z uwzględnieniem wieku, płci oraz odpowiedniej ilości 

warzyw i owoców. Uczniowie realizujący projekt doświadczalnie wykryją składniki 

pokarmowe w spożywanych produktach. Wykonają obliczenia procentowe, związane z 

zapotrzebowaniem nastolatka na dane składniki pokarmowe. Zastosują obliczenia skali 

potrzebne do wykonania modelu. Efektem końcowym będzie przestrzenny model układu 

pokarmowego człowieka przedstawiający drogę, jaką wędruje pokarm przez przewód 

pokarmowy poprzez zastosowanie ledowego oświetlenia. 

 

Cele  zajęć  STEAM 

 

Cele ogólne:  

 Zwiększenie motywacji do nauki biologii i matematyki; 

 Rozbudzanie aktywności twórczej i kreatywności uczniów; 

 Rozwijanie kompetencji twardych w zakresie nauk przyrodniczych, technologii, 

inżynierii, sztuki i matematyki poprzez działanie, doświadczanie i dedukcję, dla 

osiągnięcia celu i rozwiązania problemu w realizowanym projekcie 

międzyprzedmiotowym; 

 Rozwijanie kompetencji miękkich niezbędnych do planowania własnej pracy, pracy 

w grupie oraz efektywnej komunikacji; 

 Podkreślenie roli sztuki w projektach związanych z inżynierią, technologią i matematyką; 

 Podniesienie efektów oraz jakości kształcenia. 
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Cele naukowe: 
M

at
em

at
yk

a 

Uczeń:  

 zamienia i prawidłowo stosuje jednostki długości: milimetr, centymetr, decymetr, metr, 

kilometr;  

 zamienia i prawidłowo stosuje jednostki masy: gram, dekagram, kilogram, tona;  

 oblicza rzeczywistą długość odcinka, gdy dana jest jego długość w skali oraz długość 

odcinka w skali, gdy dana jest jego rzeczywista długość;  

 stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, 

również w przypadkach wielokrotnych podwyżek lub obniżek danej wielkości.  

W tej strefie uczeń będzie doskonalił umiejętność liczenia, znajomość miar i struktur, 

operacji i działań matematycznych oraz sposobów prezentacji matematycznej. Będzie 

kształtował rozumienie terminów i pojęć matematycznych, a także świadomość pytań, na 

które matematyka może dać odpowiedź. 

B
io

lo
gi

a 

Uczeń:  

 rozpoznaje elementy układu pokarmowego; 

 przedstawia ich funkcje oraz określa związek budowy tych elementów z pełnioną funkcją; 

przedstawia źródła i wyjaśnia znaczenie składników pokarmowych dla prawidłowego 

funkcjonowania organizmu;  

 planuje i przeprowadza doświadczenie wykrywające obecność wybranych składników 

pokarmowych w produktach spożywczych; przedstawia miejsca trawienia białek, 

tłuszczów i cukrów;  

 określa produkty tych procesów oraz podaje miejsce ich wchłaniania; uzasadnia 

konieczność stosowania diety zróżnicowanej i dostosowanej do potrzeb organizmu.  

W tym zakresie uczeń wykorzystuje różnorodne źródła i metody pozyskiwania informacji, 

posługuje się podstawową terminologią biologiczną, analizuje związek między własnym 

postępowaniem a zachowaniem zdrowia, planuje i przeprowadza doświadczenia oraz  

wnioskuje w oparciu o ich wyniki. 
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Kryterium sukcesu 

 

1. Uczniowie poszerzą wiadomości i umiejętności o: 

 układzie pokarmowym, jego funkcjonowaniu i tworzących go narządach, 

 zasadach zdrowego odżywiania tak ważnych dla zdrowia nastolatka.  

2. Samodzielnie wykonają przestrzenny model układu pokarmowego człowieka. 

3. Rozbudzą swoją kreatywność poprzez twórcze działania takie jak: rysowanie, 

wycinanie, malowanie, modelowanie, klejenia, konstruowanie przestrzenne.  

4. Wykorzystają wiedzę matematyczną do wyliczenia w skali rozmiaru narządów układu 

pokarmowego. 

5. Przygotują skoroszyt „Układ pokarmowy człowieka” ozdobiony ręcznie wykonanymi 

rysunki i podpisami. 

 

Wymagania przestrzenne i technologiczne 

 

 

 Pomieszczenie o kubaturze pozwalającej uczniom na swobodne poruszanie się, 

zapewniające komfort pracy.  

 Niezbędny dostęp do laptopów lub komputerów stacjonarnych z dostępem do 

Internetu.  

Wymagane zasoby cyfrowe do realizacji zajęć 

 

 

 Aplikacja Zygote Body  https://www.zygotebody.com/ 

 Filpgrid   https://info.flipgrid.com/ 

 Kalkulator Dziennego Zapotrzebowania Energetycznego - CPM 

https://www.odzywianie.info.pl/kalkulatory-zywieniowe/kalkulator-cpm 

 Kalkulator Wskaźnika Masy Ciała - BMI https://www.odzywianie.info.pl/kalkulatory-

zywieniowe/kalkulator-bmi 

https://www.zygotebody.com/
https://info.flipgrid.com/
https://www.odzywianie.info.pl/kalkulatory-zywieniowe/kalkulator-cpm
https://www.odzywianie.info.pl/kalkulatory-zywieniowe/kalkulator-bmi
https://www.odzywianie.info.pl/kalkulatory-zywieniowe/kalkulator-bmi
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 Szacowanie  wartości produktów odżywczych i tworzenie jadłospisów  

http://www.ilewazy.pl/ 

 Komponowanie jadłospisów https://planujegotuje.pl/ 

 Zdrowy jadłospis https://lionfitness.pl/artykuly,21,zasady-ukladania-zdrowego-

jadlospisu,287.chtm 

 Zbilansowana dieta https://www.youtube.com/watch?v=ltr6xhuHvO4&t=9s 

 

Niezbędne narzędzia technologiczne i cyfrowe 

 

 

 Projektor, ekran, tablica interaktywna, komputer stacjonarny, laptop, smartfon, 

drukarka; 

 aplikacja MS Teams do komunikacji w czasie poza szkolnym; 

 wirtualne laboratorium Empiriusz; 

 wiertarka, wyrzynarka do drewna, wałek do malowania, pistolet do kleju na gorąco. 

 

Opis prototypu tworzonego podczas zajęć 

 

 

Uczniowie konstruują według własnego projektu przestrzenny model ludzkiego ciała, 

a dokładnie układu pokarmowego. Wykorzystują do jego tworzenia materiały z recyklingu 

stanowiące odpady z gospodarstwa domowego nadające się do obróbki.  

 

 

  

http://www.ilewazy.pl/
https://planujegotuje.pl/
https://lionfitness.pl/artykuly,21,zasady-ukladania-zdrowego-jadlospisu,287.chtm
https://lionfitness.pl/artykuly,21,zasady-ukladania-zdrowego-jadlospisu,287.chtm
https://www.youtube.com/watch?v=ltr6xhuHvO4&t=9s
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Realizacja projektu 

 

 Czynności uczniów 

S 

 Zgłębią wiedzę na temat ciała człowieka, a w szczególności budowy 

i funkcjonowania układu pokarmowego; 

 Wykryją składniki pokarmowe w spożywanych produktach odżywczych 

korzystając z wirtualnego laboratorium Empiriusz; 

 Skomponują jadłospis zgodny z zasadami zdrowego odżywiania 

z uwzględnieniem wieku, płci oraz  własnego Wskaźnika Masy Ciała  oraz 

Dziennego Zapotrzebowania Energetycznego. 

T 

 Korzystają z aplikacji Zygote Body – interaktywnego atlasu 3D; 

 W wirtualnym laboratorium Empiriusz wykryją składniki pokarmowe w 

spożywanych produktach odżywczych; 

 Obliczą własne BMI oraz CPM stosując internetowy kalkulator żywieniowy; 

 Przygotują w MS Word i wydrukują opisy poszczególnych narządów 

tworzących układ pokarmowy; 

 Dokonają ewaluacji projektu w aplikacji Flipgrid. 

E 

 Konstruują według własnego projektu przestrzenny model ludzkiego ciała, 

w szczególności układ pokarmowy; 

 Pokażą wędrówkę pokarmu przez przewód pokarmowy według własnego 

pomysłu. 

A 

 Podczas tworzenia kompozycji przestrzennej uczniowie korzystają z różnych 

materiałów, powstałe w realizacji projektu prace są formą ekspresji 

twórczej i  kreatywności; podczas wykonywania pracy uczniowie przykładają 

szczególną uwagę na estetykę wykonania pracy; 

 Ręcznie wykonane rysunki i podpisy będą ilustracją skoroszytu „Układ 

pokarmowy człowieka”. 

M 

 Uczniowie doskonalą kompetencje leżące u podstaw myślenia 

matematycznego: myślenie przestrzenne; myślenie logiczne; umiejętność 

planowania i wnioskowania;  

 Wykonują obliczenia procentowe, przeliczenia skali, ćwiczą zamianę 

jednostek miar, mas i wag.   
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Przebieg realizacji projektu 

 

Nazwa działania nr 1:  

Zapoznanie z tematyką projektu i jego planowanym 

przebiegiem; ustalenie celów projektu, efektu końcowego; 

planowanie pracy i przydział zadań.  

Czas 

realizacji: 
2 godziny 

Element 

STEAM 
T, A, M 

Zadania nauczyciela:  

 Zapoznanie uczniów z metodologią 

STEAM. Stworzenie szablonu prezentacji 

do sukcesywnego uzupełniania przez 

uczniów w trakcie planowania projektu. 

Zadania ucznia:   

 Wypracowanie slajdów z celami, 

zadaniami do realizacji i zestawem 

materiałów z recyklingu niezbędnych do 

wykonania prototypu. 

 Ułożenie harmonogramu pracy, przydział 

zadań do wykonania.  

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

Wspólne stworzenie w PowerPoint prezentacji multimedialnej z celami, opisem prototypu             

i  kolejnymi zadaniami wynikającymi z realizacji projektu. 

 

Nazwa działania nr 2:  

Pozyskiwanie informacji na temat budowy i funkcjonowania 

układu pokarmowego człowieka. 

 

Czas 

realizacji: 
2 godziny 

Element 

STEAM 
S, T, E 

Zadania nauczyciela:  

 Przygotowanie i przedstawienie uczniom 

multimedialnej prezentacji dotyczącej 

budowy i roli układu pokarmowego 

człowieka.  

 Udostępnienie linków do stron i filmów. 

Zadania ucznia:   

 Samodzielne wyszukiwanie informacji na 

temat budowy i funkcjonowania układu 

pokarmowego człowieka.  

 Prezentacja przygotowanych informacji 

pozyskanych z zaproponowanych źródeł.  

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

Poszerzenie wiadomości i umiejętności dotyczących układu pokarmowego człowieka                      

w oparciu o prezentację w PowerPoint i zaproponowane treści z Internetu. 

 

Nazwa działania nr 3:  

Zapoznanie uczniów z aplikacją Zygote Body.  

 

Czas 

realizacji: 
2 godziny 

Element 

STEAM 
S, T, E, A, M 

Zadania nauczyciela:  

 Zapoznanie uczniów z aplikacją Zygote 

Body. 

Zadania ucznia:   

 Stosowanie aplikacji Zygote Body w celu 

poznawanie budowy ciała człowieka, 

lokalizacji tworzących go narządów,                  

z uwzględnieniem układu pokarmowego.  
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Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

Poznawanie budowy ciała człowieka przy wykorzystaniu atlasu anatomii człowieka 3D                   

w aplikacji Zygote Body i zastosowaniu tablicy interaktywnej lub laptopów z dostępem do 

Internetu daje możliwość nauki poprzez odkrywanie, zabawę i wykonywanie ćwiczeń                    

z anatomii człowieka. 

 

Nazwa działania nr 4:  

Przeliczenia matematyczne: obliczenie skali, wykorzystywanie 

różnych jednostek miar i wag potrzebnych do stworzenia 

modelu układu pokarmowego. Wykonywanie rysunków 

pomocniczych poszczególnych narządów układu pokarmowego. 

Czas 

realizacji: 
3 godziny 

Element 

STEAM S, T, E, A, M 

Zadania nauczyciela:  

 Zapoznanie z kalkulatorem przeliczania 

miar i wag, jednostek długości. 

 Przypomnienie wiadomości i umiejętności 

z zakresu proporcji w celu wykorzystania 

jej do wyliczenia w skali rozmiaru 

narządów układu pokarmowego. 

Zadania ucznia:   

 Stosowanie kalkulatora przeliczeń                   

w sytuacjach praktycznych. 

 Wykonywanie rysunków pomocniczych 

w odpowiedniej skali. 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

Korzystanie z dostępnych w Internecie kalkulatorów przeliczania jednostek matematycznych 

jako przygotowanie do wykonania modelu. 

 

Nazwa działania nr 5:  

Pozyskiwanie informacji dotyczących prawidłowego odżywiania.  

 

Czas 

realizacji: 
2 godziny 

Element 

STEAM 
S, T, E, A, M 

Zadania nauczyciela:  

 Przekazanie informacji dotyczących 

najważniejszych zasad racjonalnego 

odżywiania się.  

 Udostępnienie linków umożliwiających 

oszacowanie  wartości spożywanych 

produktów odżywczych i tworzenie 

zdrowych jadłospisów. 

 Przygotowanie kart pracy zamieszczonych 

w module Zadania w zespole STEAM 

MSTeams.  

Zadania ucznia:   

 Stosowanie kalkulatorów żywieniowych 

do obliczenia własnego BMI oraz CPM. 

 Skomponowanie i odesłanie do 

sprawdzenia jadłospisu na jeden dzień 

uwzględniającego wyliczone wskaźniki 

indywidualnego zapotrzebowania na 

energię z uwzględnieniem wieku i płci 

uczestnika projektu.  

  

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

Korzystanie z dostępnych w Internecie  kalkulatorów żywieniowych liczących BMI, CPM, 

szacujących wartości produktów .   

 



Scenariusz zajęć STEAM 

 

STEAM-owa Szkoła 11 

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach 

Nazwa działania nr 6:  

Wykrywanie składników pokarmowych w produktach 

spożywanych przez człowieka. 

 

Czas 

realizacji: 
1 godzina 

Element 

STEAM 
S, T, E, A, M 

Zadania nauczyciela:  

 Przygotowanie instrukcji do ćwiczeń, kart 

pracy i zestawów doświadczalnych do 

wykrywania składników pokarmowych w 

spożywanych produktach odżywczych. 

Zadania ucznia:   

 Wykrywanie składników pokarmowych 

zawartych w spożywanych produktach 

odżywczych.  

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

Eksperymentowanie w wirtualnym laboratorium Empiriusz będzie dla uczniów ogromnym 

przeżyciem, a wykrywanie składników pokarmowych pracą badawczą połączoną ze 

wspaniała zabawą. 

 

Nazwa działania nr 7:  

Wykonanie przestrzennego modelu układu pokarmowego 

według pomysłu uczniów.  

Czas 

realizacji: 
6 godzin 

Element 

STEAM 
S, T, E, A, M 

Zadania nauczyciela:  

 Pomoc i zapewnienie bezpieczeństwa 

podczas pracy twórczej. 

Zadania ucznia:   

 Tworzenie przestrzennego modelu 

układu pokarmowego człowieka według 

pomysłu uczniów. 

 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

Planowanie i wstępne wykonanie modelu najpierw na kartonie dobierając odpowiednie 

elementy z przyniesionych materiałów z recyklingu. Przystąpienie po ogólnej akceptacji do 

wykonania prototypu: odrysowanie od ucznia i wycięcie sylwetki, malowanie sylwetki farbą, 

wycinanie, przycinanie, modelowanie i klejenie elementów odpowiadających narządom 

układu pokarmowego. Ułożenie poszczególnych narządów kontrolowane z aplikacją Zygote 

Body. Droga, jaką wędruje pokarm przez przewód pokarmowy będzie widoczna poprzez 

zastosowanie ledowego oświetlenia.  

 

Nazwa działania nr 8:  

Przygotowanie opisu modelu układu pokarmowego. 

 

Czas 

realizacji: 
3 godziny 

Element 

STEAM 
S,T,E,A,M 

Zadania nauczyciela:  

 Sprawdzenie przygotowanych informacji  

dotyczących budowy i funkcji narządów 

układu pokarmowego.  

 Pomoc w drukowaniu i składaniu 

Zadania ucznia:   

 Przygotowanie informacji dotyczących 

budowy i funkcji poszczególnych 

narządów budujących układ pokarmowy. 

 Wykonanie odręcznych rysunków                        
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skoroszytu. i podpisów ilustrujących skoroszyt „Układ 

pokarmowy”.  

 Wydrukowanie i złożenie skoroszytu.  

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

Drukowanie, zilustrowanie własnoręcznymi rysunkami uczennicy i stworzenie skoroszytu 

zawierającego podstawowe wiadomości dotyczące układu pokarmowego człowieka. 

 

Nazwa działania nr 9:  

Prezentacja efektów pracy grupy przed społecznością szkolną 

oraz uczestnikami konferencji podsumowującej projekt ŚCDN w 

Kielcach „STEAM-owa Szkoła”. 

Czas 

realizacji: 
3 godziny 

Element 

STEAM 
S, T, E, A,M 

Zadania nauczyciela:  

 Sprawdzenie przygotowanej przez zespół 

prezentacji efektów pracy projektowej 

grupy. Wprowadzenie ewentualnych 

poprawek. 

Zadania ucznia:   

 Przygotowanie publicznego wystąpienia 

prezentującego efekty pracy grupy 

projektowej STEAM przed 

koordynatorem projektu, nauczycielami, 

rodzicami, uczniami swojej klasy i klas 

młodszych  

 Wypracowanie slajdów obrazujących 

kolejne działania grupy projektowej 

prowadzące do wykonania prototypu. 

 Próby przed wystąpieniem publicznym. 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

Wspólne stworzenie w PowerPoint prezentacji multimedialnej przedstawiającej kolejne 

działania podejmowane przez grupę podczas pracy metodą projektu. Prezentacja opatrzona 

zdjęciami potwierdzającymi wykonywane zadania.  

 

Nazwa działania nr 10:  

Ewaluacja zrealizowanego projektu pod kątem atrakcyjności, 

zaangażowania uczniów, efektywności oraz spełnienie 

założonych kryteriów sukcesu. 

Czas 

realizacji: 
1 godzina 

Element 

STEAM 
T, A 

Zadania nauczyciela:  

 Przygotowanie zadania w aplikacji Flipgrid 

i rozesłanie linku do tematu. 

Zadania ucznia:   

 Uczniowie wykonują zadanie w aplikacji 

Flipgrid „Żywienie ma znaczenie, czyli 

układ pokarmowy…” 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

Nagranie filmu w aplikacji Flipgrid,  w którym uczestnicy projektu odpowiadają kończąc  

niedokończone zdania, dokonując w ten sposób ewaluacji realizowanego projektu. 
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Sposób  ewaluacji 

 
 

Ewaluacja na poszczególnych etapach realizacji: 

 obserwacja pracy uczniów; 

 informacja zwrotna. 

 

Ewaluacja całościowa: 

 metoda jakościowa „Poczta z niedokończonymi zdaniami”; 

 aplikacja Flipgrid. 

 

 

Uwagi dla nauczycieli 

 
Uczniowie wykonali według własnego pomysłu przestrzenny model układu pokarmowego 

człowieka. Sylwetka człowieka została odrysowana od postaci ucznia na płycie meblowej,                

a następnie wycięta i pomalowana farbą. Ma ona wysokość 110 cm. Na tak przygotowaną 

postać uczniowie naklejali poszczególne narządy układu pokarmowego stosując do tego 

różne materiały – gąbki do kąpieli o różnej strukturze, wężyki, złączki i rurki hydrauliczne, 

woreczki spożywcze, balony. Poprzez wykorzystanie ledowego oświetlenia  pokazana została 

wędrówka pokarmu. Oświetlone zostały tylko narządy tworzące przewód pokarmowy – 

ślinianki, wątroba i trzustka jako narządy pomagające w trawieniu, ale nie należące do 

przewodu tylko układu pokarmowego nie są oświetlone. Każdy narząd świeci się niezależnie 

od siebie. Narządy tworzące układ pokarmowy człowieka są podpisane, a ich budowa                        

i funkcja opisane zostały w przygotowanym skoroszycie  pod tytułem „Układ pokarmowy 

człowieka”, który ozdobiły ręcznie wykonane podpisy i rysunki. 

 

 


