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Scenariusz lekcji

przedmiot: godzina wychowawcza
odbiorca: młodzież szkół gimnazjalnych
czas trwania: 45 minut
Temat:Wokół stołu.

Cel główny:
Poznanie zasad savoir- vivre’u związanych z zachowaniem się przy stole.

Cele operacyjne:
Uczeń będzie:

- rozumiał ideę, symbolikę wspólnego stołu
- znał zasady prawidłowego siedzenia przy stole
- potrafił przygotować przyjęcie
- znał obowiązki gospodarzy i zasady zachowania gości
- potrafił prawidłowo posługiwać się sztućcami podczas spożywania posiłków
- potrafił pracować w grupie
- potrafił wskazać związki frazeologiczne i przysłowia związane tematycznie
z jedzeniem i podejmowaniem gości

Metody pracy: pogadanka, pokaz z objaśnieniem, scenki

Forma pracy: praca w grupach

Środki dydaktyczne: pisma o tematycekulinarnej, Lady Perfect „ Sztukażycia
czyli encyklopedia dobrych manier ”, Gumowska J.
„ABC dobrego wychowania ”, talerze, obrus, sztućce,
elementy dekoracyjne stołu

Wymagania wstępne.
Klasa została wcześniej podzielona na grupy. Każda grupa otrzymała inne zadanie do
wykonania w domu.



Tok lekcji
I. Czynności organizacyjne.

II. Wprowadzenie
- Rola „wspólnego stołu” wżyciu człowieka.
- Przykłady z literatury biesiadowania iżycia towarzyskiego Polaków.
- Związki frazeologiczne i przysłowia związane tematycznie z jedzeniem
i podejmowaniem gości.

III. Realizacja

Prezentacja przez poszczególne grupy otrzymanego zadania w formie dialogu,
scenki, pokazu z objaśnieniem itp.

Grupa I Przygotowanie stołu do przyjęcia (ustawienie, nakrycie, dekoracja)

Grupa II Obowiązki gospodarzy
- powitanie gości
- obsługa gości
- atmosfera przy stole

Grupa III O czym powinni pamiętać goście?
- Jak należy siedzieć przy stole?
- Zachowanie wobec gospodarzy i innych uczestników przyjęcia.

Grupa IV Piruet z łyżką, nożem, widelcem, czyli o sztuce jedzenia
- kulturalne spożywanie posiłków
- posługiwanie się sztućcami podczas spożywania posiłków

Grupa V Sztuka jedzenia potraw, np.:
- pieczywa
- mięsa
- ryby
- zupy
- jajka
- spaghetti

Grupa VI Sztuka jedzenia potraw, np.:
- owoce
- ciasto
- kanapki
- ostrygi
- ślimaki
- kawior
- szparagi
- homary



IV. Rekapitulacja
1. Zebranie wiadomości przedstawionych na lekcji
2. Sprawdzenie zdobytych wiadomości i umiejętności

a) wybór przykładów prawidłowego ułożenia sztućców
b) ułożenie sztućców na talerzu podczas przerwy w spożywaniu posiłków

i po jego zakończeniu
c) ocena pracy poszczególnych grup


