
Rzecz o niełatwej sztuce gotowania
i zachowania się przy stole

KONSPEKT

*Klasa IV, Lekcję przeprowadziłam po wcześniejszym omó-
szkoła podst. wieniu utworu "Akademia Pana Kleksa", samej postaci

*Czas 2 x 45 min. Pana Kleksa i jego fantastycznych umiejętności m. in.
gotowania i przyrządzania potraw .

W domu uczniowie przygotowali przepis na zupę
pomidorową wg. receptury Pana Kleksa .

Cele operacyjne:
Uczeń będzie umiał:
- redagować przepis na potrawę,
- dobierać składniki potraw i poprawnie zapisywać ich nazwy,
- ustalać kolejność czynności gotowania,
- korzystać z książek lub czasopism z przepisami kulinarnymi,
- kulturalnie zachowywać się przy stole,
- poprawnie używać zwrotów: dosypać, dodać, wrzucić, czekać, wymieszać, itp.,
- gromadzić słownictwo do określonego tematu,
- twórczo współpracować w grupie,
- poprawnie prezentować (opowiadać) wyniki pracy grupy .

Metody:
- praca w grupach,
- praca zeźródłem informacji,
- "słoneczko",

Pomoce dydaktyczne:
- książki kucharskie lub czasopisma z przepisami kulinarnymi,
- plansze ilustrujące estetycznie podane potrawy,
- instrukcja dla grup,
- zadania do pracy w grupach .



ETAPY PRZEBIEG LEKCJI UMIEJĘTNOŚCI
LEKCJI KLUCZOWE

ZAANGA ŻOWANIE Zajęcia rozpoczęłam od przedstawienia tematu*skuteczne
i celów lekcji: komunikowa-
- Uświadomienie uczniom istotnych różnic między nie nauczy-
światem fantastycznym, a realnym, zwrócenie uwa- ciel-uczeń
gi na zasady kulturalnego zachowania się przy stole *podział ról
i estetycznego podawania potraw. w zespole
Następnie w wyniku losowania podzieliłam uczniów*planowanie i
na grupy .Każda z nich wybrała sobie lidera, który organizowanie
miał obowiązek czuwać nad całością pracy i zadbać
o jak najlepsze "pokazanie się".
Przydzielono też funkcje sekretarza i sprawozdawcy .
Liderzy wylosowali kartki z zadaniami do pracy
w grupach i otrzymali instrukcje .

BADANIE 1. Uczniowie zapoznają się z kartą pracy dla grupy * rozumienie
oraz instrukcją. komunikatów

2. Analiza przyniesionych materiałów. pisanych
Uczniowie oglądają przyniesione przez siebie książ- *skuteczne
ki kucharskie i czasopisma z przepisami kulinarnymi. komunikowa-
Zwracają uwagę na zapis proporcji i kolejność wy- nie się
konywania czynności związanych z przyrządzaniem*porozumie-
potraw. wanie się

w grupie (dys-
kusja, uzgadnia-
nie, argumen-
towanie)

PRZEKSZTAŁ- Po dokonaniu selekcji materiału uczniowie przystą- *selekcja ma-
CANIE pili do układania przepisu na wylosowaną potrawę. teriału i odpo-

Starają się też ustalić kolejność wykonywanych wiednie go
czynności. Następnie zajęli się realizacją polecenia porządkowanie
nr 4. Po wykonaniu zadania nr 4 przystąpili do *określanie
opracowania zadania nr 5. kolejności

czynności
* rozwiązywanie
problemów w
sposób twórczy



PREZENTACJA Z każdej grupy jeden wybrany uczeń - sprawoz- *publiczne mó-
dawca przedstawia rezultaty pracy swojej grupy. wienie do wię-
Następuje podsumowanie i wybór wspólnych kszego audytor-
wniosków na temat różnic w czynnościach wyko- ium
nywanych przez Pana Kleksa, a uczniów w klasie.*przekonujące
Grupy wymieniają uwagi dotyczące estetyki poda- przedstawienie
wania danej potrawy i norm zachowania się przy stanowiska
stole. zespołu

*wzajemne
komunikowanie
się uczniów po-
za grupą

REFLEKSJA Lider każdej grupy ocenia jak pracowało się ra- *samoocena
zem czy udało się osiągnąć cel i czy wszyscy byli pracy
zaangażowani .
Uczniowie również wypowiadają się na temat pra-
cy w grupie podczas lekcji, co im pomogło, co
przeszkadzało, co było ciekawe, co sprawiło sa-
tysfakcję .

MOJA REFLEKSJA
Uczniowie zostali wcześniej poinformowani o możliwości udekorowania sali, aby

podczas "gotowania" było kolorowo i miło .Ich prace uzupełniłam jeszcze rozwiesza-
jąc plakaty przedstawiające różne, fantazyjnie podane potrawy.

Znając już uczniów postanowiłam, iż grupy zostaną utworzone poprzez losowanie .
Powstały 3 grupy - jedna, w skład której wchodzili sami chłopcy, jedna - same dziew-
czynki i grupa trzecia - mieszana .

Trudność wyniknęła w chwili podziału funkcji: lidera,sprawozdawcy i sekretarza .
Nikt nie chciał ich objąć. Po burzliwej dyskusji funkcje zostały przydzielone .

Z początku grupy pracowały chaotycznie - nie umiały "dojść do porozumienia" .
Mobilizująco podziałała na innych grupa dziewczynek, która po krótkiej chwili dezor-
ganizacji przystąpiła w skupieniu do cichej ale bardzo rzetelnej pracy. Wkrótce inni po-
szli w ich ślady.
Obserwując grupy zauważyłam,że w czasie pracy uczniów zanikają objawy wzajemnej
antypatii .

Dużą trudność sprawiła uczniom prezentacja własnego dorobku .Lekcja tego typu -
praca w zorganizowanej grupie z wykorzystaniem umiejętności kluczowych została
przeprowadzona w tej klasie po raz pierwszy .
Do tej pory uczeń wypowiadając się na forum klasy prezentował tylko własną pracę,
umiejętności i wiedzę, teraz przedstawiał dorobek całej grupy stąd większe zdenerwo-
wanie i odpowiedzialność.



Okazało się, iż mimo dużego pesymizmu z jakim podchodzili na początku do reali-
zacji wylosowanych zadań, poradzili sobie z nimi bardzo dobrze. Nawet grupa chłop-
ców nie miała kłopotów z ustaleniem kolejnych czynności związanych z przygotowa-
niem potrawy .Prezentacja prac grup z realizacji zadania 4 przebiegła już dużo spraw-
niej i tu uczniowie wykazali się dużą aktywnością, mimo iż popełniali błędy w formuło-
waniu listy z zasadami savoir - vivru .Tu jednak grupy szybko wzajemnie się uzupeł-
niały i tuszowały wzajemne potknięcia .

Uczniowie byli bardzo zadowoleni z uczestnictwa w tego typu lekcji. Uznali, iż
praca w grupie jest łatwiejsza i efektywniejsza. Jeszcze przed podsumowaniem lekcji
wyciągnęli wniosek, iż to, co w baśniowej kuchni Pana Kleksa wydawało im się bar-
dzo proste, wżyciu urasta do rangi problemu,że fantastyka jest bardzo odległa od
rzeczywistości .

Była to pierwsza moja tego typu lekcja na ten temat. Jestem przekonana, iż nie
zmarnowałam przeznaczonych na nią 90 minut. Uczniowie poza pewnym zasobem
wiedzy merytorycznej, posiedli również wiedzę, którą w środowisku miejskim spełnia-
ją inne instytucje .Na wsi to właśnie szkoła i jej pracownicy przejmują rolę ośrodka
kultury, który uczy zasad kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach .
.

...................................................................................................................

INSTRUKCJA (dla grupy)
Jak pracować ?

1. Dokładnie zapoznajcie się z instrukcją .
2. W trakcie pracy przyjaźnie rozmawiajcie ze sobą .
3. Pamiętajcie o zasadach pracy w grupie .
4. Podane w karcie pracy polecenia wykonuj od 1 - do 5 .
5. Wykonajcie zadanie w wyznaczonym czasie .

..................................................................................................................................

ZADANIA DLA GRUPY
(czas 35 minut )

1. Zapoznajcie się z przyniesionymi przez siebie przepisami kulinarnymi
zwracając uwagę na sposób zapisu proporcji, składników i wykony-
wane kolejno czynności .

2. Wyjmijcie z kopert rozsypankę wyrazową, rozłóżcie ją na stoliku
i spróbujcie wybrać z niej składniki niezbędne do przyrządzenia wylo-



sowanej potrawy. Zwróćcie uwagę na ich pisownię. Wyeliminujcie
składniki zbędne !

3. Spróbujcie określić, a następnie przygotować się do prezentacji kolej-
ności wykonywanych czynności.

4. Sprecyzujcie jak należy, a jak nie wolno zachowywać się przy stole ?
5. Wypisz skojarzenia odnoszące się do estetycznego wyglądu przygoto-

wanej potrawy.

...........................................................................................................................

Rozsypanka wyrazowa
I GRUPA
Przygotujcie na urodzinowe przyjęcie taty tort biszkoptowy

z truskawkami
sok z truskawek do nasączenia ziemniaki
75 dag truskawek drożdże
2 szklankiśmietanki 3 plasterki kiełbasy
1 krążek biszkoptu 3 jaja
10 dag cukru pudru dżem
lody 0,5 litra mleka



30 dag maku 50 dag mąki
2 pomidory 10 dag cukru
1 kg białego sera ziemniaki
keczup pół tabliczki czekolady
0,5 kgżółtego sera kakao
fasolka płatki kukurydziane

II GRUPA
Upieczcie naleśniki z dżemem

dżem szczypta soli
1 kg ziemniaków 50 dag mąki pszennej
5 jajek 5 dag masła
15 dag cebuli liść laurowy
¾ l mleka 25 dag boczku wędzonego
0,5 kg maku olej
majeranek 2 łyżki cukru
majonez ryż

III GRUPA
Przygotujcie do obiadu surówkę z kiszonej kapusty

30 dkg kiszonej kapusty 1średnia marchewka
1 średnia cebula 2 łyżki oleju
cukier musztarda
2 jaja 20 dkg mąki
1 kostka margaryny budyń
makaron dynia
1 banan 1 bułka

Oprac. mgr Beata Podsiadło
Szkoła Podstawowa w Dzibicach


