
Program własny zajęć w Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 47  
w roku szkolnym 2016/2017 *: 

 
Zajęcia kulinarne – Przez żołądek do wiedzy 

 
Nauczyciel: Hanna Rychter 
 
Zajęcia będą odbywały się raz na dwa tygodnie (blok dwugodzinny). 
 
Uczestnicy zajęć to uczniowie szkół podstawowych z klas IV-VI. Program jest 
przeznaczony do realizacji w formie zajęć pozalekcyjnych i ma zapewnić dzieciom 
zorganizowaną opiekę wychowawczą.  
 
Cele i główne zadania zajęć: 

• zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży  
• nauka gotowania  
• zdobywanie i poszerzanie wiedzy nt. zdrowego odżywiania się 
• poznawanie innych kultur, zwyczajów w czasie gotowania 
• znajomość zasad savoir-vivre 

 
Ewaluacja programu: 

• Rozmowy z uczestnikami, podczas których ocenią swoją pracę, wskażą błędy 
i niedociągnięcia, wspólnie omówimy metody działania dążące do poprawy 
błędów 

• Zbieranie opinii od innych nauczycieli, rodziców 
• Ankiety dla dzieci, rodziców 

 
Lp. Temat – treść zajęć Uwagi 

Październik 

1. 

Poznajmy się – gry i zabawy 
integracyjne. 
Bezpieczeństwo na 
zajęciach. 

Tworzymy zasady obowiązujące na 
zajęciach, uczestnicy tworzą plakat z 
zasadami – do powieszenia w sali. 

2. Pizza. Poznajemy kulturę i kuchnię Włoch. 
Przygotowujemy pizzę na domowym cieście. 

Listopad 

1. Sałatka grecka. 
Robimy grecką kolorową sałatkę z 
grzankami. Poznajemy Grecję – jej 
mieszkańców, język i kulturę. 



2. Brownie. 
Pieczemy najbardziej popularne ciasto w 
Wielkiej Brytanii. Poznajemy zwyczaje 
Brytyjczyków. 

Grudzień 

1. Amerykańskie pancakes. 
Smażymy naleśniki z różnymi dodatkami. 
Wybieramy się w wirtualną podróż po 
Stanach Zjednoczonych. 

2. Pierniczki. 
Pieczemy i ozdabiamy pierniczki. 
Rozmawiamy o świątecznych tradycjach w 
różnych zakątkach świata. 

Styczeń 

1. Faworki Smażymy faworki – co to jest karnawał? 

Luty 

1. Bliny z mąki gryczanej. Poznajemy kuchnię rosyjską. 

Marzec 

1. Sushi. Robimy własne sushi. Poznajemy kulturę i 
język Japonii. 

2. Mazurek świąteczny. Pieczemy mazurek. Jak obchodzona jest 
Wielkanoc na świecie? 

Kwiecień 

1. Indyjska kofta. Zdrowa kofta. Poznajemy kulturę Indii. 

2. Hiszpańska tortilla. Faszerujemy tortillę. Wybieramy się w 
wirtualną podróż do Hiszpanii. 

Maj 

1. Faszerowana papryka. Poznajemy kuchnię węgierską i język 
węgierski. 

2. Czeskie knedle. Gotujemy czeskie knedle. Poznajemy język 
czeski, oglądamy fragment filmu czeskiego. 

Czerwiec 

1. Faszerowana cukinia. Poznajemy kuchnię chorwacką. 

2. Bułgarskie czekoladki z 
daktyli i kakao. 

Czy słodycze mogą być zdrowe? Poznajemy 
kulturę Bułgarii. 

 
* Plan zajęć i wybrane przepisy mogą ulec zmianie 


