
 Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku 

 Scenariusz zajęć z przedmiotu:   Technologia gastronomiczna 

Informacje ogólne 

 Temat  Temat: Charakterystyka towaroznawcza mąki. Makarony fabryczne. 

 Adresat zajęć   Klasa:  I, zawód:   Technik żywienia i usług gastronomicznych 

 Czas realizacji zajęć   160  min., pracownia technologiczna 

 Cel (ogólny) główny  

 zajęć. 

  Sporządzenie potrawy z makaronu z wykorzystaniem nowo zdobytej wiedzy i 

doświadczenia uczniów. 

 Cele operacyjne  

 (szczegółowe): 

  

 Wiadomości  Uczeń potrafi:   

 - określić budowę ziarna zboża, 

 - przedstawić wartość odżywczą mąki, 

 - przechowywać  mąkę, 

 - scharakteryzować typy i rodzaje mąki, 

 - opisać zastosowanie mąki w żywieniu,  

 - klasyfikować i charakteryzować  makarony,  

 Umiejętności Uczeń potrafi:   

 - oceniać jakość  mąki, 

 - ocenić jakość makaronu przed i po ugotowaniu, 

 - gotować makaron fabryczny, 

 - określić przyrost objętości makaronu po ugotowaniu.   

 Umiejętności z 

zakresu KPS lub 

OMZ 

  

Uczeń: 

  KPS (1) przestrzega zasad kultury i etyki 

  KPS (3) przewiduje skutki podejmowanych działań 

  KPS (6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe 

  KPS (8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania 

  KPS (10) współpracuje w zespole 

  OMZ (1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych 

zadań; 

  OMZ (2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań 

  OMZ (3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań 

  OMZ (4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań 

  OMZ (6) komunikuje się ze współpracownikami 

 Postawy  Uczeń potrafi:   

 - przestrzegać zasad  bhp i parametrów procesów technologicznych  

 - zachować higienę osobistą i produkcji 

 - dbać o estetykę miejsca pracy 

 - oszczędzać energię i surowce 

 - dbać o jakość i wydajność pracy 

 Metody/techniki pracy  pogadanka, wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, ćwiczenia produkcyjne. 

 Formy pracy   - zbiorowa: praca z całą klasą, praca w grupach  

  - indywidualna: praca z uczniem 

 Środki dydaktyczne  - podręcznik: Małgorzata Konarzewska, Technologia gastronomiczna z       

towaroznawstwem,  część II, wydawnictwo REA  

 - prezentacja multimedialna 

 - komputer, projektor multimedialny, 

 - receptury potraw, 

 - maszyny, urządzenia, sprzęt i narzędzia do sporządzania potraw, 

 - surowce do sporządzania potraw, 

 - zastawa stołowa do podawania potraw. 

 Przebieg lekcji 



 Faza wstępna 

 

   - sprawdzenie stanu przygotowania do zajęć (higiena osobista, strój ochronny), 

  - podanie tematu,  

  - przedstawienie  uczniom planu i celów zajęć edukacyjnych. 

  - sprawdzenie zadania domowego 

Uczniowie na poprzedniej lekcji zostali podzieleni przez nauczyciela na grupy i mieli za 

zdanie, korzystając z dostępnej literatury kulinarnej w bibliotece lub z portali kulinarnych 

w Internecie,  zaplanować sos do potrawy z makaronem. 

Każda grupa przedstawia sos, z którym połączą ugotowany makaron. Realizowany jest 

KPS 3,6,8,10, OMZ 6. 

 Faza realizacyjna 

 

  Przedstawienie przez nauczyciela nowego materiału w formie wykładu ilustrowanego 

prezentacją. Po jej obejrzeniu uczeń potrafi: 

 - określić budowę ziarna zboża, 

 - przedstawić wartość odżywczą mąki, 

 - przechowywać  mąkę, 

 - scharakteryzować typy i rodzaje mąki, 

 - klasyfikować i charakteryzować  makarony, 

 - gotować makaron. 

Omówienie przez nauczyciela sposobu wykonania ćwiczeń. Uczniowie pracują w  

grupach podzielonych  przez nauczyciela na poprzedniej lekcji. Nauczyciel wyznacza  

liderów grup.  

 Uczniowie oceniają mąkę: wygląd, smak, zapach, wilgotność i granulację. 

 Wyniki zapisują w zeszycie. Realizowany jest KPS 6. 

 W grupach analizują receptury potraw, a liderzy przydzielają zadania do wykonania.  

 Realizowany jest KPS 1,3,6,8,10, OMZ 1,2,6. 

 Uczniowie: 

 - dobierają surowce do produkcji potraw. 

 - przygotowują stanowiska do pracy, 

 Liderzy  zwracają uwagę na przestrzeganie zasad bhp, nadzorują pracę swoich grup i  

pomagają w realizacji zadań. Realizowany jest KPS 1,3,6,8,10, OMZ 3,6. 

 Uczniowie gotują  makaron  i obliczają przyrost masy makaronu  po ugotowaniu. 

Wnioski zapisują w zeszycie. Realizowany jest KPS 6   

 Sporządzają  sos i podają go  z makaronem. Realizowany jest KPS 3,6 

Liderzy grup  prezentują  i oceniają  wygląd, aromat, smak i konsystencję potraw 

(samoocena). Realizowany jest KPS 8. 

 Liderzy prezentują na forum klasy wyniki dotyczące oceny mąki oraz przyrostu masy 

makaronu  po  ugotowaniu, przedstawiają wnioski. Realizowany jest KPS 6,8,10 

Uczniowie sprzątają stanowiska pracy i pracownię. Grupowy  sprawdza jakość 

wykonania czynności  porządkowych. Realizowany jest OMZ 4,6. 

 Faza podsumowująca   Liderzy grup analizują usterki i błędy występujące w pracy, oceniają jakość wykonania 

przydzielonych zadań. Realizowany jest KPS 8,10, OMZ 4,6 

 Nauczyciel podsumowuje przebieg zajęć wskazując na zaangażowanie uczniów w ich 

realizację i uzyskane efekty, wyróżnia zespoły  pracujące najefektywniej.  

  Zadaje pytania dotyczące tematu zajęć edukacyjnych. 

 Uczniowie w grupach formułują wnioski i przedstawiają zasady gotowania makaronu: 

Realizowany jest KPS 6,10, OMZ 6. 

  Nauczyciel ocenia aktywność pracy na lekcji.  

  Podaje zagadnienia jakie będą realizowane na następnych zajęciach. 

 Praca domowa  Korzystając z własnego doświadczenia, z dostępnej literatury kulinarnej w bibliotece oraz 

z portali kulinarnych w Internecie należy  przedstawić  zastosowanie  makaronu w 

produkcji potraw. Realizowany jest KPS 6 



 Ewaluacja  Uczniowie wypełniają ankietę w celu pozyskania przez nauczyciela informacji zwrotnej o 

efektach i atrakcyjności zajęć. 

 

 

Prezentacja multimedialna:  http://www.scholaris.pl/frontend,4,75763.html 

Załącznik 1 

Ankieta - pozyskanie informacji zwrotnej dla nauczyciela o efektach i atrakcyjności zajęć  

 

KLASA:  DATA: 

Zaznacz wybraną odpowiedź stawiając znak X 

 

l.p. Treść pytań 

 

TAK NIE 

1. Na zajęciach pracowałam(łem)  z przyjemnością. 

 

  

2. Na zajęciach byłam(łem) aktywna(y). 

 

  

3. Po dzisiejszych zajęciach  potrafię ugotować makaron z 

sosem. 

 

  

4. Lekcja była dla mnie męcząca i zbyt trudna. 

 

  

 

 

          


