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Modul de Predare/Învăţare PROFILES IBSE
Activităţile Elevilor

SĂ MÂNCĂM SĂNĂTOS
Sarcini:
Elevii vor înțelege ce reprezintă - Să mâncăm sănătos- în contextul activităților pe care
le vor desfășura pe parcursul modulului. Prin lucrările propuse se vor studia principiile
alimentare fără de care omul nu poate supraviețui.
Partea 1:
Cazeina din lapte
Prezența cazeinei se demonstrează prin amestecul laptelui, încălzit în prealabil, cu
oțet/zeamă de lămâie. Colorația galbenă obținută în urma experimentului demonstrează
prezența cazeinei.Elevii pun în cești cu lapte încălzit în prealabil, câteva picături de zeamă
de lamâie sau o lingură de oțet.
Lipidele din miezul de nucă și șuncă
În urma presării miezului de nucă coala de hârtie devine transparentă datorită petei de
grăsime rezultată. Același lucru se obține și prin presarea unei bucăți de șuncă. Elevii
concluzionează prezența lipidelor în alimente de origine vegetală și alimente de origine
animală.
Partea 2:
Prezența aditivilor alimentari, a coloranților, conservanților
Multe alimente conţin coloranţi alimentari, pentru a li se îmbunătăţii culoarea şi pentru a
înlocui diferite ingrediente. Aceştia sunt prezenţi aproape în toate produsele începând de
la cele de cofetărie patiserie până la sucuri şi pâine.
Alături de coloranţi un rol important îl ocupă şi aditivii alimentari, substanţe introduse în
alimentaţie pentru îmbunătăţirea gustului şi prelungirea termenului de valabilitate. Aceştia
din urmă sunt acele ”E-uri” aşa de des întâlnite, în aproape toate produsele. Conform
normelor oficiale, prin aditivi alimentari se inţelege orice substanţă care în mod normal nu
este consumată ca aliment în sine şi care nu este utilizată ca ingredient alimentar
caracteristic, având sau nu o valoare nutritivă, prin a cărei adăugare intenţionată la
produsele alimentare în scopuri tehnologice pe parcursul procesului de fabricare,
prelucrare, preparare, tratament, ambalare a unor asemenea produse alimentare, devine o
componentă a acestor produse alimentare. E-urile sunt acei aditivi adaugaşi în alimente cu
rol de îndulcitori, coloranţi, emulgatori, conservaţi. Mulţi dintre aceştia erau folosiţi şi
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inainte de 1989. Alinierea la normele Uniunii Europene a presupus folosirea codurilor de
tip „E“ pentru aditivii alimentari.
Elevii studiază ambalajul produselor alimentare puse la dispoziție și identifica aditivii
adăugați în alimente cu rol de îndulcitori, coloranți, emulgatori, conservanți. Ulterior acestei
analize, elevii realizează un tabel cu aditivii existenți în alimentele expuse.
Partea 3:
Utilizarea coloranților naturali în gospodărie
Vopsitul ouălor cu foi de ceapă – galbenă și roșie.
Se pun ouă la fiert în două vase.Într-un vas foi de ceapă galbenă, în celălalt foi de ceapă
roșie și câte o lingură de oțet și sare, în fiecare. Rezultatul este aproape miraculos pentru
copii: ouăle se pot vopsi și altfel, nu doar cu acei coloranți din comerț. Ouăle se lasă la fiert
aproximativ 15 minute, la foc mic. După ce sunt vopsite, se usucă şi se ung cu slănină sau
ulei, pentru luciu. Pentru ceapa roşie se ţin foile de ceapă la înmuiat de pe o zi pe alta
(aproximativ 12 ore) într-un vas acoperit.
Partea 4:
Ca final al activității elevii demonstrează însușirea cunoștințelor dobândite realizând:
- un colaj Piramida alimentelor;
- un set de reguli ce trebuie respectate privid alimentația sănătoasă.
Colajul Piramida alimentelor se realizează dispunând pe nivelul fiecărei grupe de alimente
imagini decupate în prealabil, colorate de către elevi.
Setul de reguli este format din reguli concepute individual, lipite pe un panou central,
discutate, aprobate sau combătute.
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