
KONSPEKT LEKCJI przeprowadzonej w zakładzie
współpracującym ze szkołą – hotel „Gdynia” w dniu 9.04.2002r.

1. PRZEDMIOT: „Obsługa konsumenta”

2. KLASA: III Technikum Hotelarskiego

3. CZAS TRWANIA: 135 minut

4. TEMAT
PROGRAMOWY:

„Zasady i technika podawania potraw i napojów”.

5. TEMAT
SZCZEGÓŁOWY:

„Technika przygotowywania napojów mieszanych”.

6. CEL OGÓLNY: - uczeń poznaje organizację pracy w koktajl
barze podczas przygotowywania napojów
mieszanych

7. CELE
OPERACYJNE:

- uczeń zapoznaje się z zasadami lokalizacji
koktajl-baru

- zna ingrediencje napojów barowych
- zapoznaje się z zakresem czynności i

obowiązków barmana
- identyfikuje szkło barowe i podręczny sprzęt

barmański
- poznaje zasady ustawiania napojów

alkoholowych w koktajl-barze
- poznaje sposoby chłodzenia szkła, shakera,

krustowania szkła
- zapoznaje się z kolejnością dodawania

składników do napojów mieszanych
- poznaje wybrane metody miksowania

8. METODY PRACY: - ćwiczenia praktyczne - metoda dominująca
- wykład
- dyskusja
- pokaz
- obserwacja

9. ŚRODKI
DYDAKTYCZNE:

- sprzęt barowy podręczny
- szkło barowe
- ingrediencje napojów mieszanych: główne,

modyfikujące, bonifikujace, dodatkowe........



10. TOK ZAJĘĆ: I. WPROWADZENIE: ogólna
charakterystyka napojów mieszanych,
podział, składniki, charakterystyka sylwetki
barmana, zasady organizacji pracy w
koktajl-barze;

II. DYSKUSJA: uczniów z barmanem na
temat warunków pracy, kwalifikacji
zawodowych, wynagradzania, możliwości
wyjazdów do pracy za granicą, sposobu
ukończenia kursu barmańskiego, wymagań
klientów, możliwości odbycia praktyk
zawodowych za ladą baru, a także szans
zatrudnienia w tym zawodzie;

III. ĆWICZENIA PRAKTYCZNE: pokaz szkła
barowego i podstawowego sprzętu
barmańskiego, techniki krustowania szkła,
chłodzenie shakera i szkła, przegotowanie
elementów dekoracyjnych do short i long
drinków, pokaz sposobu przygotowania
wybranych napojów mieszanych
( „Negroni”, „Blue Lagoon”, „Pousse
Cafe”, „Caribbean Caffe”, „Margarita” ),
obserwacja pracy barmana,
przygotowywanie przez uczniów koktajli
alkoholowych;

IV. PODSUMOWANIE: omówienie z
uczniami zajęć przeprowadzonych w
warunkach pozaszkolnych ( dobre i słabe
strony ). Forma zajęć bardzo się podobała.
Uczniowie poznali zasady pracy barmana,
identyfikują sprzęt barowy, znają składniki
i sposób przygotowywania wybranych
koktajli.
Cele lekcji zostały osiągnięte.
Podanie tematu pracy domowej: „Z
dostępnej literatury lub internetu wypisz po
dwa przykłady short i long drinków”
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Opracowała: mgr Anna Pobłocka


