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KONSPEKT WARSZTATÓW 

 

gimnazjum 

 

Temat: „Biochemia  a świat reklamy – czyli dlaczego warto czytać etykiety” 

 

Cele warsztatów: 

 Wpojenie nawyku czytania etykiet opakowań leków, produktów spożywczych, kosmetyków. 

 Wyrobienie umiejętności analizy naukowej odbieranych treści. 

 Wyrobienie umiejętności krytycznego myślenia. 

 Doinformowanie, jakich substancji należy unikać w produktach spożywczych, kosmetykach. 

 Zwiększenie świadomości o manipulacjach w reklamach. 

 Promowanie idei bycia świadomym konsumentem.  

 

Metody: 

 wykład, 

 pogadanka, 

 poster, 

 dyskusja. 

 

Środki dydaktyczne: 

 prezentacja multimedialna, komputer, rzutnik, 

 opakowania produktów spożywczych, leków, kosmetyki, 

 materiały filmowe. 

 

Tok warsztatów 

 

I. Faza wstępna: 

 

 Czynności organizacyjne, przywitanie uczniów. 

 

II. Faza realizacyjna: 

 

 Prowadzący zajmuje się zagadnieniem opatrzonym hasłem: „Świat reklamy”. Zwraca uwagę na 

kwestie tj.: 

 Reklama, czyli gra na emocjach. Techniki manipulacji.  

 Na czasie: ekologia, naturalność, wieczna młodość 

 „Żeby sprzedać lek, musisz sprzedać chorobę” 

 Prowadzący dokonuje konfrontacji oglądanych reklam ze światem nauki. Ten etap zajęć opatruje 

hasłem „Konfrontacja z biochemią”. Podczas tego zwraca uwagę uczniów na: 



a) Farmaceutyki 

1) Suplementy  

 Podstawy prawne zatwierdzania 

 Analiza przykładów manipulacji w kontekście biochemicznym, np.: 

preparaty magnezowe (skurcz, cardio, przemęczenie, stres oraz naturalny, a 

syntetyczny), 

leki na stawy, 

produkty odchudzające… portfel  

2) Inteligentna tabletka 

3) „Innowacyjne” składniki leków 

 Forte, duo, max… 

 Inhibitor COX 

 „Leki przeciwmigrenowe”, czyli tylko przeciwbólowe  

 Witamina C i pastylki złudzeń 

b) Produkty  spożywcze 

1) Kluczowa „pierwsza piątka składników”  

2) Niestandardowa gramatura 

3) Tłuszcze trans 

4) Produkty light – czy na pewno light?  

5) Guarana, czyli dodatkowa ilość kofeiny 

6) „Składnik identyczny z naturalnym” 

7) Kwasy omega-3 

8) Aspartam 

9) Jaka ilość wody jest nam naprawdę potrzebna?  

10) Konserwanty 

11) „Dietetyczne” karmelowe pieczywo 

12) Glutaminian sodu, czyli jak omamić kubki smakowe 

13) Rzecz o „wzbogacaniu” produktów mlecznych 

c) Kosmetyki 

1) Perfume, fragrances – czyli właściwe co? 

2) „Wyjątkowy składnik” gliceryna  

3) Kremy z kofeiną, a jej metabolizm 

4) Jakich substancji należy unikać w kosmetykach?  

 Parafina 

  Silikon 

  Lanolina 

 Talk 

  Parabeny 

 Aceton  

 Prowadzący dzieli uczniów na  grupy. Zadaniem każdego zespołu jest przygotowanie posteru 

zawierającego hasło/slogan oraz logo akcji promującej  świadome wybory konsumenckie.  

Czas przeznaczony na zadanie: 10-15 min. 

Po upływie ustalonego czasu kapitan grupy odczytuje propozycje.  

 

III. Faza podsumowująca: 

 

 Podsumowanie warsztatów. 

 Odpowiedzi na pytania uczestników. 


