
Konspekt lekcji

Przedmiot: technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
Klasa: Ia, zasadnicza szkoła zawodowa, zawód –kucharz
Temat: Wykorzystanie jaj do sporządzania potraw smażonych.
Czas trwania zajęć: 4 godziny.

Cele lekcji:
- po zakończeniu zajęć uczeń będzie umiał:

- wymienić potrawy smażone z jaj
- sporządzać i podawać wybrane potrawy z jaj smażone,

/szczególnie omlety/
- dobrać odpowiedni tłuszcz do smażenia,
- określić zasady prawidłowego smażenia omletów. składania i

podawania
- omówić zmiany fizyko–chemiczne zachodzące w potrawach

podczas smażenia,
- kształtowane będą następujące umiejętności:

-
- z zakresu doboru i oceny jakości do sporządzania potraw

smażonych /na przykładzie omletów/,
- samodzielności, podejmowania decyzji,
- przestrzegania przepisów bhp.

Metoda lekcji:

- metoda czterech kroków,

Środki dydaktyczne:

- odpowiednie surowce, sprzęt.

Przebieg lekcji

1. Czynności organizacyjno porządkowe.
2. Wprowadzenie do lekcji właściwej.
3. Zakończenie i podsumowanie lekcji



T R E Ś C I Działania N-la i uczniów

I krok

Pozytywna
motywacja
poprzez
ukazanie
celów

• zaznajomieniem z tematem zajęć i celami
lekcji

• przybliżenie grupie potraw smażonych z
jaj,

• charakterystyka omletów, przedstawienie
ich walorów,

• zapoznanie z doborem surowców do
sporządzania potraw smażonych z jaj

• przypomnienie zasad obróbki wstępnej
jaj, smażenia na maśle

• określenie sprzętu potrzebnego do
sporządzania tych potraw

• przedstawienie ucz. zadań do wykonania
• zwrócenie uwagi na łatwość wykonania

potrawy

Nauczyciel określa cele
lekcji,
kształtuje pozytywne
motywacje

Uczeń słucha

II krok

Pokaz N-la

• sporządzenie omletu, jajecznicy i jajka
sadzonego przez n-la w normalnym
tempie przy zwięzłym objaśnieniu
postępowania,

• sporządzenie omletu a następnie
jajecznicy przez n-la w zwolnionym
tempie z dokładniejszymi objaśnieniami
kolejnych czynności/ np. dlaczego
dodaję wodę, sól, dlaczego dokładnie
ubijamy masę jajeczną? Dlaczego
mieszam? Jak należy rozprowadzić
masę na patelni? Dlaczego nagrzewamy
patelnię? Jak długo smażymy? Jaką
konsystencję powinna mieć jajecznica?

• n-l jeszcze raz sporządza potrawy w
normalnym tempie w celu utrwalenia
przez uczniów wykonywanych czynności

Nauczyciel prowadzi pokaz

Uczeń słucha i obserwuje

III krok

Praca
Ucznia
pod
nadzorem
N-la

• N-l wydaje polecenie sporządzenia
omletu. Jeszcze raz przypomina zasady
smażenia,

• sporządzanie omletów przez uczniów,
każdy z nich sporządza omlet, objaśniając
wykonywane czynności

• N-l obserwuje wykonywane przez
uczniów czynności, stara się nie
ingerować / chyba,że błędy są bardzo
widoczne/

• dopiero po wyłożeniu omletu na talerz
omawia popełnione błędy

Nauczyciel obserwuje.

Uczeń naśladuje proces
pracy

N-l omawia i wyjaśnia
czynności wykonane przez
ucznia



IV krok

samodzielna
praca
ucznia

• uczniowie wykonują ćwiczenia:
uczniowie sporządzają wybrane potrawy,

• n-l obserwuje pracę, kontroluje, zwraca
uwagę na bhp, podkreśla osiągnięcia
omawia też błędy określając ich
przyczyny i jak je usunąć, ocenia
wykonanećwiczenia wspólnie z
młodzieżą ocenia organoleptycznie.

Uczeń wykonujećwiczenie,

Nauczyciel czuwa nad
przebiegiem pracy

Opracowała: Wasielewska Elżbieta


