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Cel lekcji …
❑ Dowiesz się, że podstawowa wiedza z 

zakresu biologii odgrywa istotne 

znaczenie w życiu codziennym.

o poznasz różnice w budowie drzew iglastych oraz 

zidentyfikujesz rodzaj drzewka znajdującego się w 

Twoim domu, 

o dowiesz się, jakie witaminy i minerały zawierają 

tradycyjne potrawy wigilijne, 

o przypomnisz sobie jak obliczyć zawartość cukry w 

wybranych czekoladowych przekąskach 



Jakie znasz drzewa iglaste występujące na terenie Polski?

✓ Sosna pospolita (Pinus sylvestris) ✓ Świerk pospolity (Picea abies)

✓ Jodła pospolita (Abies alba) ✓Modrzew europejski (Larix decidua)

Jak myślisz, które z tych drzewek są wybierane jako drzewka 

świąteczne?

✓ Sosna pospolita (Pinus sylvestris)

✓ Świerk pospolity (Picea abies)

✓ Jodła pospolita (Abies alba)

Dlaczego modrzew nie jest wybieranym drzewem?

Modrzew to jedyne drzewo iglaste Polski, które zrzuca liście na zimę. 



Czy drzewa iglaste różnią się od siebie?

Sosna pospolita. Jak wyglądają igły?

Igły sosny zwyczajnej są długie, około  3-7 cm, szarozielone, proste i 

wyrastają po dwa na jednym pędzie.

Jak myślisz, dlaczego sosna 

pospolita jest drzewkiem najrzadziej 

wybieranym jako ozdobne drzewko 

świąteczne?

Sosna zwyczajna ma rzadkie igły, 

dlatego nie jest często wybierana na 

choinkę ozdobną. Jej atutem jest 

natomiast atrakcyjna cena oraz 

żywiczny zapach igieł, które długo 

utrzymują się na gałązkach.



Jodła pospolita. Jak wyglądają igły?

Ciekawostka? 

Jodły mogą dożyć nawet 500 lat. 

Ich jasne, trwałe drewno wykorzystuje się 

do budowy domów i instrumentów 

muzycznych np. organów.

Jeśli rozetrzesz igły jodły, poczujesz zapach 

pomarańczy.
https://www.wlin.pl/las/atlas-drzew-i-krzewow/atlas-drzew/jodla-pospolita/

Igły jodły są ułożone na gałązce grzebieniasto. Na spodniej stronie widać dwa 

podłużne paski. Ich wierzchołki są tępo zakończone lub mają wyraźne wcięcie.

Jak wyglądają szyszki?

Są zielone, kształtu walcowatego, ok. 15 cm 

długości, stojące na gałęzi. W czasie dojrzewania 

przybierają barwę brązowawą. Gdy dojrzeją 

rozpadają się, zostaje tylko oś szyszki.

Czy drzewa iglaste różnią się od siebie?



Świerk pospolity. Jak wyglądają igły?

Ciekawostka:

Igły świerka są  od 1 do 2,5 cm długości, sztywne, zaostrzone, 

pojedyncze, ciemnozielone, błyszczące, kłujące.

https://www.wlin.pl/las/atlas-drzew-i-krzewow/atlas-drzew/swierk-pospolity/

Długie (10–15 cm), gładkie i zwisające. Początkowo 

zielone, później jasnobrązowe. Opadają w całości.

Jak wyglądają szyszki?

Świerki przeciętnie żyją 150-200 lat ale w 

sprzyjających warunkach mogą przeżyć 

znacznie więcej. W 2008 roku naukowcy 

odkryli w górach zachodniej Szwecji grupę 

świerków liczącą ponad 8000 lat. To jedne z 

najstarszych współcześnie żyjących 

organizmów. 

Czy drzewa iglaste różnią się od siebie?



Jakie potrawy wigilijne znajdują się na stole?

RYBY - KARP PIEROGI BARSZCZ CZERWONY

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O RYBACH

Gdzie żyją ryby?

Ryby żyją w wodach słodkich i słonych całej kuli ziemskiej: rzekach, 

strumieniach, stawach, jeziorach, morzach i oceanach.

Jakie gatunki ryb najczęściej spożywa się w Polsce?

W Polsce najczęściej spożywanymi rybami są: śledzie, makrele, dorsze, łososie 

i pstrągi. Ze względu na polskie zwyczaje i tradycję największe ilości ryb 

Polacy spożywają w okresie grudnia i Świąt Bożego Narodzenia.

Dlaczego warto jeść ryby?

Ryby zawierają witaminy A, D, E oraz witaminy z grupy B. Są źródłem składników 

mineralnych – fosforu, siarki, potasu, sodu, magnezu, wapnia, żelaza, a także 

mikroelementów taki jak: cynk, miedź, mangan i jod. To źródło kwasów omega-3. 



Jakie potrawy wigilijne znajdują się na stole?

RYBY - KARP PIEROGI BARSZCZ CZERWONY

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O PIEROGACH

Z czego zrobione są tradycyjne pierogi wigilijne? Kiszona kapusta i grzyby

Czy wiesz jak powstaje kiszona kapusta? Pamiętasz co to jest fermentacja?

Kapusta kiszona po zasypaniu solą ulega procesowi fermentacji, w wyniku którego 

powstaje kwas mlekowy nadający kapuście charakterystyczny kwaśny smak. 

Jakie właściwości posiada kiszona kapusta?

Kapusta kiszona zawiera witaminę C, magnez, potas, żelazo i wapń. Jest także świetnym 

źródłem witamin z grupy B, witaminy A, E oraz K. Z uwagi na obecność bakterii kwasu 

mlekowego, powstających w procesie fermentacji, jest produktem bardzo zdrowym, 

zalecanym w profilaktyce chorób układu pokarmowego i dla zachowania właściwej 

flory bakteryjnej jelit. Jest również źródłem błonnika pokarmowego, co szczególnie 

przydatne jest dla osób odchudzających się lub cierpiących na zaparcia.



Jakie potrawy wigilijne znajdują się na stole?

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O PIEROGACH

Jakie znasz grzyby występujące w Polsce?

W Polsce najbardziej popularnymi grzybami, pozyskiwanymi ze środowiska 

naturalnego są: borowik szlachetny (prawdziwek), koźlarz czerwony, 

podgrzybek brunatny, gąska zielonka, maślak zwyczajny, pieprznik jadalny 

(kurka). W hodowlach sztucznych w naszym kraju na większą skalę uprawia 

się pieczarkę i boczniaka.

Grzyby są dobrym źródłem witamin z grupy B oraz składników mineralnych głównie 

potasu, fosforu i magnezu. Zawartość magnezu w grzybach jest zbliżona do zawartości 

tego pierwiastka w świeżych owocach czy warzywach. Są one niskokaloryczne, 

zawierają dużo błonnika. 

WARTO PAMIĘTAĆ, że ze względu na zawartość w ścianach komórkowych 

nietrawionej przez człowieka chityny, należą one do produktów ciężkostrawnych i długo 

zalegających w przewodzie pokarmowym. Dlatego nie powinny być spożywane przez 

dzieci do 7. roku życia, osoby starsze i ludzi z problemami gastrycznymi.

Jakie właściwości posiadają grzyby?



Jakie potrawy wigilijne znajdują się na stole?

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O BARSZCZU CZERWONYM

Jakie podstawowe warzywo wykorzystywane jest do sporządzenia barszczu?

Jakie właściwości posiadają buraki czerwone?

Sok z buraka zawiera kwas foliowy, potas, magnez, 

żelazo, witaminę A, witaminę C, 

o są źródłem betaniny – naturalnego silnego 

barwnika, który ma właściwości przeciwzapalne 

i bakteriobójcze, 

o ze względu na dużą ilość żelaza, są 

wykorzystywane do leczenia anemii, 

o burak w każdej postaci wzmacnia odporność 

organizmu na choroby, zwłaszcza wirusowe.



Czy w świątecznych prezentach otrzymujesz słodycze?

Wiesz ile cukru zawierają?

Pamiętasz jak policzyć zawartość cukru w słodkich przekąskach?

C Z E K O L A D A 

ILE MA CUKRU?

100 GRAM PRODUKTU

ZAWARTOŚĆ CUKRU 

W 100 GRAMACH

GRAMY ZJADANEGO  

PRODUKTU

X =
X

X =
50 g zjedzonej czekolady X 48g cukru w 100 gramach

100 GRAM PRODUKTU



Dzienne zapotrzebowanie cukru według WHO powinno wynosić około 10% 

dziennego zapotrzebowania na kalorie. Przyjmijmy, że dla osoby dorosłej dzienne 

zapotrzebowanie kaloryczne to ok 2000 kcal. 1 łyżka cukru to około 20 kalorii. 

Spożywając 24 gramy cukru co odpowiada ok 5 łyżkom wykorzystujemy dzienne 

zapotrzebowanie. 

W A Ż N E 

W 100 g mandarynek znajdziemy 

około 9 g cukru. Aby dostarczyć taką 

samą ilość cukru jak przy zjedzeniu 

pół tabliczki czekolady, należy zjeść 

ok 250 gram mandarynek. Średniej 

wielkości mandarynka waży około 70 

gram, w rezultacie można zjeść 

ponad 3 mandarynki 

Ile cukru mają owoce? 




