
SPRAWOZDANIE Z LEKCJI 

  Nasza klasa- IB-  bierze udział w ogólnopolskim programie Szkoła Promująca 

Zdrowie. W ramach projektu „Mądre żywienie - zdrowe pokolenie” zostały zorganizowane  

lekcje dotyczące kreatywnego myślenia oraz oceny prawidłowej masy ciała na podstawie 

BMI. 

  09.10. 2013 roku na godzinie wychowawczej mieliśmy lekcję „Kreatywni na co 

dzień”.  Głównym celem zajęć było  kształtowanie pozytywnych postaw  wobec kreatywności 

oraz wzmacnianie motywacji do twórczego myślenia i działania.    

  Cała lekcja była bardzo dynamiczna. Na początku wychowawczyni zapytała nas o to, 

jak się czujemy, ale warunkiem odpowiedzi było podanie wyrazu, który zaczynał się od tej 

samej litery, co nasz imię. Pomysły wielu osób wprawiły nas w dobry nastrój. Aby wyciszyć 

emocje, stworzyliśmy zasady obowiązujące nas na lekcji. Wszystkim zależało bowiem na 

tym, abyśmy mogli swobodnie i bezstresowo, a także aktywnie współpracować. Pani dzieliła 

nas na grupy, którym zostały przydzielane zadania. Oczywiście za każdym razem grupa miała 

inny skład, dzięki temu mogliśmy się lepiej poznać- zwłaszcza od „kreatywnej strony”. 

Najbardziej podobało nam się zadanie „niezwykłe zastosowania”, gdzie musieliśmy podać jak 

najwięcej pomysłów zastosowania rekwizytu, który został przez nas uprzednio wylosowany. 

Najbardziej oryginalne propozycje zostały odczytane pozostałym. Dzięki temu zadaniu 

uświadomiliśmy sobie, jak wielkie pokłady kreatywnego myślenia znajdują się w wielu z nas. 

Któż bowiem mógłby zastosować pluszowego misia jako gąbkę do mycia ciała lub poduszkę, 

fotel, czapkę, szalik, a nawet talerz. „Przepisy na kreatywny pomysł” też dostarczyły nam 

wielu wrażeń. Niektórzy mieli trudności z tym, aby obudzić drzemiącą osobowość 

„kucharską” i ułożyć jakiś sensowny przepis.  Z pomocą przyszła nam nasza 

wychowawczyni, która z „polonistycznego” punktu widzenia przypomniała laikom 

kulinarnym, z jakich elementów składa się fachowy przepis. Na zakończenie podzieliliśmy się 

własnymi emocjami i spostrzeżeniami. 

  Z kolei 16.10.2013 na lekcji biologii ocenialiśmy masy ciała i wyliczaliśmy 

zapotrzebowanie na energię. Pani rozdała nam specjalne karty pracy, na podstawie których 

obliczyliśmy wskaźniki BMI. Na podstawie tychże wyliczeń okazało się, że większość 

uczniów ma prawidłowa masę ciała, 5 osób ma niedowagę, a tylko 4 osoby lekką nadwagę. 

Bardzo ciekawe dla nas były informacje o zapotrzebowaniu na energię dla młodych ludzi w 

naszym wieku. Zdecydowanie będziemy teraz bardziej odpowiedzialnie komponować nasze 

posiłki, zwracając uwagę przede wszystkim na ich wartościowość, a na drugi plan odsunąć 

walory smakowe. 

 

 



 
 

 

 
 



 
 

 


