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Modul de Predare/Învăţare PROFILES IBSE
Ghidul Profesorului

ALIMENTAŢIA SĂNĂTOASĂ SAU
ALIMENTAȚIA DE TIP FAST-FOOD?
Sugestii:
Acest modul permite elevilor să înveţe despre:
a) Alimentatia sănătoasă / alimentaţia fast-food;
b) Necesarul de nutrienţi pentru buna ţionare a organismului;
c) Bolile pe care organismul uman le dezvoltă în urma consumului exagerat de
alimente fast-food.

Rezultatele învăţării:
Lecţia 1: Ce sunt alimentele fast-food?
La începutul lecţiei se aplică un chestionar pentru a sublinia atitudinea elevilor fata de
consumul de alimente sanatoase/ alimente fast –food şi în ce cantitate(cu aproximaţie ) in
decursul unei zile.
La sfârşitul lecţiei 1, se preconizează că elevii vor putea:
Să defineasca alimentele fast-food ;
Să mentioneze principalele alimente fast-food consumate frecvent de copii;
Sa precizeze ingredientele periculoase din alimentele fast-food si efectele negative
asupra organismului.
Lecţia 2: Alimente esenţiale pentru buna dezvoltare şi funcţionare a organismului
La sfârşitul lecţiei 2, se preconizează că elevii vor putea:
Să stabileasca alimentele esentiale pentru sanatatea organismului;
Să precizezez rolul nutrientilor de baza in dezvolarea organismului;
Să interpreteze piramida alimentelor.
Lecţia 3: Proiect : Ştim ce mâncăm?
La sfârşitul lecţiei 3, se preconizează că elevii vor putea:
Să menţioneze principalele surse de energie ale organismului;
Sa descrie principalele boli declanşate de consumul în exces de alimente fast - food
Lecţia 4: Concluzii - Consumăm alimente fast-food sau alimente sanatoase?
La sfârşitul lecţiei 4, se preconizează că elevii vor putea:
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Să aleagă din varietatea de alimente existente pe piaţă pe cele care să le asigure
buna dezvoltare şi functionare, în funcţie de particularităţile individuale.

Strategia de predare sugerată:
Acest modul se bazează pe cunoştinţele anterioare ale elevilor în domeniu şi poate
conduce la o serie de întrebări cum ar fi:
Ce sunt alimentele fast-food? Care sunt substanţele nocive din alimentele fast - food?
Ce efecte au aceste substanţe asupra organismului?Care sunt nutrienţii de bază? Acest
modul precede, de asemenea, şi o analiză a ceea ce sunt alimentele fast-food.
Partea 1 a acestui modul e un simplu exerciţiu de iniţiere, la care profesorul şi elevii
dezbat natura alimentelor consumate frecvent de copii, precum si consecinţele consumului
de alimente nesănătoase. Elevii vor fi chestionați referitor la consumul alimentelor
sănătoase şi nesănătoase (tipul şi cantitatea), precum şi asupra bolilor provocate de
supraalimentaţie. Li se vor solicita elevilor exemple din viața de zi cu zi. Elevii vor desena
pe carduri alimentul sau alimentele preferate și se vor purta discuții pe baza acestora
astfel ȋncât elevii vor motiva alegerile făcute, vor vorbi despre ingrediente și despre
regularitatea cu care le consumă.
În lecţia a doua elevii sunt împarţiţi în grupe pentru a compara alimentele sănătoase şi
cele de tip fast-food: ingrediente, nutrienţi, boli asociate consumului, substanţe nocive
organismului.
Ȋn lecţia a treia elevii vor fi solicitați să participe la un joc de rol care va sublinia
necesitatea consumului de alimente sănătoase: „Spune-mi ce ai mâncat ca să ȋți spun
dacă ești bolnav”. Elevii vor mima diverse afecțiuni ȋn funcție de ceea ce se presupune că
au consumat iar colegii lor vin cu recomandări de alimente/hrană sănătoasă.
În lecţia a patra grupele de elevi prezintă, prin intermediul unui reprezentant, în faţa
clasei concluziile la care au ajuns, având în vedere rolurile indeplinite: consumatorii fast food, nutriţioniştii, medicii. Profesorul va putea să supravegheze activitatea lor şi să
sugereze elevilor indicii ce trebuie urmarite în realizarea posterelor în funcţie de tema
acestora si ţinând cont de alimentele consumate şi disfuncţiile organismului.
În realizarea proiectelor, e important ca elevii să evidenţieze în postere tema grupei,
astfel incât motivele pentru alegerea lor să fie cât mai clar înţelese.

Dobândirea competenţelor:
Competenţa
1. Recunoasterea alimentelor
de tip fast-food
2. Selectarea alimentelor
care să le asigure necesarul
zilnic de nutrienţi
3. Descrierea efectelor în
timp ale alimentaţiei de tip
fast-food
4. Cunoaşterea celor mai
periculoase ingrediente din

Modul în care este dobândită
Acest aspect e atins prin realizarea părţilor 1 şi 2 din
modul
Acest aspect e atins prin realizarea părţilor 3 si 4 din
modul
Acest aspect e atins prin realizarea părţilor 1,3 si 4 din
modul
Acest aspect e atins prin realizarea părţilor 1 şi 4 din
modul
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produsele fast – food

Tip de activitate
WebQuest (discuţii prin joc de rol şi luare de decizii).
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