PROFILES - Professional Reflection Oriented Focus on Inquiry-based
Learning and Education through Science

Modul de Predare/Învăţare PROFILES IBSE
Ghidul Profesorului

SĂ MÂNCĂM SĂNĂTOS
Sugestii:
Acest modul de predare / învăţare permite elevilor să dobândească cunoştinţe despre:
a) Prezența cazeinei; identificarea lipidelor în alimente de origine vegetală și animală
b) Identificarea existenței aditivilor, coloranților și conservanților în diferite grupe de
alimente;
c)Utilizarea coloranților naturali ca alternativă la cei de sinteză;
d) Importanța alimentației sănătoase pentru organism.

Rezultatele învăţării:
La sfârșitul lecțiilor se preconizează că elevii vor putea:
1. Să determine prezența cazeinei și a lipidelor prin lucrări practice
2. Să lucreze în grup și să-și împartă sarcinile de lucru.
3. Să explice ce reprezintă un aditiv/colorant alimentar
4. Să identifice pe baza căutăriloe effectuate lista E-urilor periculoase.
5. Să identifice coloranți artificiali și naturali
6. Să utilizeze coloranți naturali ca alternative la cei artificiali.
7. Să lanseze un set de reguli privind alimentația sănătoasă și să realizeze un colaj cu
piramida alimentelor.

Strategia de predare sugerată:

Acest proiect se poate preda în cadrul CDȘ-ului, Educație pentru sănatate . El se bazează
pe cunoștințele acumulate anterior și poate avea un rol foarte important în deprinderea
unor obiceiuri sănătoase în rândul elevilor conducând la conștientizarea a ceea ce
mâncăm.
În prima parte se face referire la cunoașterea principalelor grupe de alimente, la
determinarea prin lucrări practice a prezenței cazeinei în lapte și lipidelor în alimente de
origine vegetală și animală.
Partea a II-a se bazează pe definirea aditivilor și coloranților alimentari, identificarea lor în
diferite alimente.
În partea a III-a sunt prezentați câțiva coloranți alimentari, artificiali și alternativa lor
coloranții naturali.
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În partea a IV-a se vor realiza cu ajutorul elevilor un set de reguli pentru o alimentație
sănătoasă, și colaj cu piramida alimentelor.

Dobândirea competenţelor:
Competenţa
1. Identificarea compoziției
chimice a unor alimente
2. Realizarea și interpretarea
activitaților experimentale
3. Elaborarea unor reguli
privind importanța
alimentației sănătoase pentru
viață
4. Utilizarea coloranților
naturali în detrimentul celor
artificiali
5. Colaborarea utilă în cadrul
grupului.

Modul în care este dobândită
Lucrări practice
Cunoașterea compoziției alimentelor- aditivi, coloranți.
Adoptarea unui set de reguli pentru o alimentație
sănătoasă.
Lucrări practice de vopsire a ouălor.
Realizarea unui colaj – Piramida alimentelor.
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