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Projekt polegający na stworzeniu w 
Szkole  Podstawowej nr 3 i nr 2 sal 
przeznaczonych na warsztaty kulinarne, 

 
wykorzystywanych do prowadzenia zajęć w 

ramach techniki oraz zajęć pozalekcyjnych dla  

dzieci i młodzieży, dla rodzin, dla seniorów.  

Możliwość wykorzystania sal przez Uniwersytet 

Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Emerytów i  

Rencistów czy Średzką Szkołę Cukrzycy.  

Projekt obejmuje wyposażenie sal lekcyjnych w  

stanowiska oraz sprzęt AGD umożliwiający 

naukę gotowania, a także w meble konieczne 

do przechowywania oraz utrzymania porządku.  

Stanowiska pogrupowane po 2 lub 4, dzięki  

czemu możliwa będzie praca w grupach oraz 

prowadzenie zajęć rodzinnych. 

 

Przykładowe zajęcia: 

 

Mama i córka, tata i syn, dziadkowie uczą 
wnuki: 

� Część 1: Pokaz gotowania dotyczący 
konkretnego tematu (sosy, warzywa, 
sałatki, kasze, białko lub desery) aby 
zaznajomić wszystkich i umozliwić 
próbowanie skladnikow, ich kombinacji 
oraz technik gotowania  

� Część 2: Gotowanie własciwe dzieci z 
rodzicami, ktore zbliża rodziny pozwalajac 
dzielić sie procesem gotowania i 
komponowania dań 

� Część 3: Degustacja, podczas której każdy 
zespół prezentuje swoje potrawy 

 wszystkim pozostałym 

 

Program mający na celu naukę zdrowszego 
gotowania i jedzenia (zajęcia w dwóch 
blokach): 

� Degustacja i ocena ulubionych potraw 

 

 

 
Więcej informacji na stronie 
www.sp3sroda.edu.pl     www.sp2sroda.pl    

 
� Rozwiniecie wspólnego słownictwa 

opisującego smak i charakterystyczne 
cechy potraw 

� Odtworzenie tych samych potraw przy 
zastąpieniu najbardziej niezdrowych 
składników bardziej odżywczymi 

� Zastąpienie oleju rosołem, śmietany i 
masła zmiksowanymi kaszami i 
warzywami, zastąpienie soli sokiem z 
cytryny, zastąpienie pepperoni pieczonymi 
warzywami. 

 

Jak to się robi : 

� Zajęcia poświęcone nauce tworzenia dań 

� Po pokazie i degustacji uczeń sam 
odtwarza danie  

� Każdy uczeń prezentuje swoje danie grupie 
4 uczniów  

� Przykładowe menu: omlet z grzybami i 
serem, kurczak soute z grzybami i ziołami, 
pieczona pierś kurczaka z czosnkiem i 
musztardą  

 

Rodzinne świętowanie pór roku: 

� Seria zajęć poświęconych produktom 4 por 
roku 

� Program rozpoczyna się od pokazu i 
degustacji 

� Każda z 4-osobowych grup uczniowskich 
ustala najważniejszy składnik potraw danej 
pory roku 

� Każda grupa następnie ustala, jaka 
potrawa będzie najlepiej reprezentować 
daną porę roku 

� Instruktor/ Szef kuchni tworzy te wybrane 
potrawy i przedstawia je do degustacji i 
dyskusji 

� Przykładowe menu: wiosna -szparagi, lato 
– bakłażan z pomidorami, mozzarellą i 
bazylią , jesień – kremowa zupa z dyni, 
zima – gołąbki  
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Oczekiwane rezultaty: 

� Wzrost świadomości na temat zdrowego i 
zróżnicowanego odżywiania, jego wpływ 
na nasze zdrowie 

� Nabycie umiejętności gotowania, 
samodzielności, umiejętności 
społecznych poprzez pracę w grupie oraz 
autoprezentację 

� Budowa relacji rodzinnych poprzez 
organizowanie zajęć z rodzicami oraz 
dziadkami 

� Aktywizacja seniorów poprzez 
udostępnianie sal w godzinach 
pozalekcyjnych  

� Możliwość organizowania pokazów czy 
konkursów tematycznych np. świąteczny 
wypiek babki wielkanocnej  

� Profilaktyka cukrzycowa  

•   
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PROPONOWANY ZESTAW PRZYBORÓW KUCHENNYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

PROPONOWANY ZESTAW PRZYBORÓW KUCHENNYCH DLA STANOWISKA 
 
 
 

  



 

 


