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EWALUACJA 

  



 

WSTĘP  

Prawidłowe żywienie ma wielki wpływ na zdrowie i rozwój dziecka, którego organizm 

intensywnie się rozwija. W domu jak i w przedszkolu dbamy o to, aby posiłki podawane 

dzieciom były zdrowe. Przykładamy wielką wagę do wyglądu oraz sposobu podawania 

potraw, aby zachęcić do jedzenia nawet „niejadka”. Zajęcia kulinarne to forma zajęć, która 

stanowi doskonałe urozmaicenie i uzupełnienie wiadomości dzieci. W czasie zajęć 

przedszkolaki przygotowując różne smakołyki mogą rozwijać swoje praktyczne umiejętności 

kulinarne oraz poznają zasady prawidłowego odżywiania się. Jest to czas na budzenie rączek, 

wąchanie przypraw, testowanie nowych smaków oraz opowiadanie o jedzeniu. Realizując te 

zajęcia dzieci  usprawniają motorykę małą  ćwiczą manualnie: krojenie, wygniatanie, 

obieranie, mieszanie, smarowanie itd. Dzieci kształcą umiejętność współpracy w grupie, 

czerpią radość z przygotowywania wspólnych posiłków, a samodzielnie przygotowane 

potrawy są dla dzieci bardzo atrakcyjne co sprawia im wiele radości i zachęca do konsumpcji. 

Ponadto ta pyszna zabawa pozwoli dzieciom nabyć nowych doświadczeń oraz doskonalić ich 

samodzielność. 

CHARAKTERYSTYKA ZAJĘĆ: 

Raz w miesiącu, osobno w każdej grupie, w radosnej atmosferze dzieci samodzielnie i w 

sposób twórczy będą mogły przygotować dla siebie posiłek, który zaspokoi ich ochotę na 

rzeczy zdrowe i nie tylko. Dzieci poprzez zabawę zdobędą nowe doświadczenia, odkryją 

nowe smaki i będą miały możliwość poznania tajników kulinarnych. 

 

UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU : 

 

Zajęcia kulinarne odbywają się raz w miesiącu przez około 30 minut.  

 

CELE: 
 stwarzanie okazji sprzyjających rozwijaniu dziecięcych talentów i predyspozycji 

 wdrażanie do stosowania się do zasad higieny osobistej podczas przyrządzania i spożywania dań 

 nabywanie i rozwijanie umiejętności posługiwania się sprzętem AGD 

 kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się 

 nabywanie umiejętności korzystania z przepisów kulinarnych 

  rozwijanie umiejętności wzajemnej współpracy i wzajemnej pomocy  

 wyzwalanie kreatywnej postawy dziecka 

 rozwijanie umiejętności kulinarnych 

 sprzyjanie wszechstronnego rozwoju dziecka 

  kształtowanie umiejętności współdziałanie w grupie 

 kształcenie wyobraźni twórczej, pomysłowości 

 rozwijanie poczucia kompozycji kolorystycznej, wrażliwości i piękna 

 stwarzanie dziecku możliwości do działania kulinarnego 

 zapoznanie dzieci z cechami charakterystycznymi i przeznaczeniem warzyw, mięsa i owoców 

Oprócz zajęć praktycznych dzieci zapoznają się z zagadnieniami teoretycznymi: 
  przyczyny psucia się żywności 

 sposoby przechowywania żywności 

 wartości odżywcze owoców i warzyw 

 



 

 DATA 
ZADANIA – TEMAT 

ZAJĘĆ 
CELE EWALUACJA 

L
U

T
Y

 

12.02.2014 

ŚRODA 
„Sandwicze”  

 zapoznanie z urządzeniem AGD –

opiekacz do kanapek, 

 ustalenie zasad bezpiecznego, 

właściwego posługiwania się 

opiekaczem, 

 doskonalenie umiejętności posługiwania 

się noże, tarką do sera, 

 wdrażanie do stosowania się do zasad 

higieny osobistej podczas przyrządzania 

i spożywania dań 

 zachęcanie do próbowania wszystkich 

składników,  

+ 

M
A

R
Z

E
C

 

12.03.2014 

ŚRODA 

„Owocowe 

szaszłyki” 

 kształtowanie nawyków zdrowego 

odżywiania się, 

 zwrócenie uwagi na wartości odżywcze 

owoców, sposób ich przechowywania 

oraz przygotowywania do spożycia,  

 kształtowanie nawyku zdrowego 

odżywiania się, 

 zachęcanie do próbowania wszystkich 

owoców, 

 wdrażanie do stosowania się do zasad 

higieny osobistej podczas przyrządzania 

i spożywania dań 

+ 

K
W

IE
C

IE
Ń

 

09.04.2014 

ŚRODA 
„Mini Pizzerinki” 

 nabywanie umiejętności korzystania z 

przepisów kulinarnych 

 doskonalenie umiejętności odmierzania 

składników wg podanego przepisu, 

 wdrażanie do stosowania się do zasad 

higieny osobistej podczas przyrządzania 

i spożywania dań, 

 doskonalenie sprawności manualnych 

podczas ugniatania, wyrabiania ciasta, 

 doskonalenie umiejętności właściwego, 

bezpiecznego posługiwania się tarką, 

 zachęcanie do próbowania, wąchania 

przypraw i składników, 

+ 



 

M
A
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14.05.2014 

ŚRODA 

„Wesołe kanapki” 

 telefon 

komórkowy 

 rybka 

 kształcenie wyobraźni i pomysłowości 

w czasie ozdabiania kanapek, 

 doskonalenie umiejętności 

bezpiecznego, właściwego, 

posługiwania się nożem,  

 kształtowanie nawyków zdrowego 

odżywiania się, 

 wdrażanie do stosowania się do zasad 

higieny osobistej podczas przyrządzania 

i spożywania dań 

 rozwijanie umiejętności wzajemnej 

współpracy i wzajemnej pomocy  

 wyzwalanie kreatywnej postawy dziecka 

 rozwijanie umiejętności kulinarnych 

+ 
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Z
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11.06.2014 

ŚRODA 
„Mini Babeczki” 

 nabywanie umiejętności korzystania z 

przepisu kulinarnego, 

 zapoznanie z urządzeniem AGD –

mikser, piekarnik, waga 

 ustalenie zasad bezpiecznego, 

właściwego posługiwania się mikserem, 

 doskonalenie umiejętności odmierzania 

składników wg podanego przepisu, 

 wdrażanie do stosowania się do zasad 

higieny osobistej podczas przyrządzania 

i spożywania dań, 

 kształcenie wyobraźni i pomysłowości 

w czasie ozdabiania babeczek,  

 rozwijanie poczucia kompozycji 

kolorystycznej, wrażliwości i piękna 

 stwarzanie dziecku możliwości do 

działania kulinarnego 

+ 

 

EWALUACJA: 

Zaplanowane działania zostały zrealizowane zgodne z harmonogramem. Dzieci aktywnie i z 

zaangażowaniem brały udział w zajęciach kulinarnych.  

 

 

  



 

PP RR ZZ EE PP II SS YY ::   

LP. PRZEPIS I SPOSÓB WYKONANIA ZDJĘCIE 

1  

„SANDWICZE”  

 
Składniki: chleb tostowy, ser, szynka, pomidor, cebula, 

masło lub margaryna, keczup, 

 

Przygotowanie: szynkę, pomidory, cebule pokroić na 

plasterki, ser zetrzeć na tarce, chleb tostowy posmarować, 

układać składniki wcześniej przygotowane wg uznania. 

Piec w opiekaczu prze ok. 2 min. Po upieczeniu można 

dodać keczup do smaku. 
 

 

2  

„OWOCOWE SZASZŁYKI”  

 
Składniki: winogrona, jabłka, banany, mandarynki, ananas 

z puszki, brzoskwinie, gruszki, kiwi. Patyczki do 

szaszłyków. 

 

Przygotowanie: umyć owoce, pokroić owoce w kostkę, 

pokrojone owoce nabijać na patyczki z szaszłyków. 
  

3  

„MINI PIZZERINKI” 

 
Składniki: 1 szklanka mąki + do podsypywania, 1/2 

szklanki ciepłej wody, 1 łyżka oleju, 1 łyżeczka drożdży w 

proszku szczypta soli, 2 łyżki przecieru pomidorowego, 2 

łyżki keczupu, 1 ząbek czosnku, sól, pieprz, 1 łyżeczki ziół 

prowansalskich, kilka plasterków sera żółtego, szynka, 

papryka, itd. 

 

Przygotowanie: 

Do miski wsypać mąkę, drożdże, sól, dodać wodę i olej, 

wymieszać drewnianą łyżką. Wyłożyć masę na wysypaną 

mąką stolnicę, formować ciasto i by nie kleiło się do rąk - 

podsypywać mąką. Wyrobioną kulkę ciasta przełożyć 

na wysypaną mąką deskę, posmarować oliwą, odstawić na 

pół godz. w ciepłe miejsce. Piekarnik nagrzać do 200 

stopni C. Kulkę ciasta podzielić na 4 części, każdą rozbić 

dłonią, ewentualnie rozwałkować. Przygotować szybki sos: 

wymieszać przecier pomidorowy, keczup, zioła, sól, pieprz 

i rozdrobniony ząbek czosnku. Sosem posmarować ciasto. 

Z sera wycinać cieniutkie paski, układać na pizzerinkach 

na kształt pajęczyny. Na każdą dać pająka wykonanego z 

oliwek lub ogórka konserwowego (może być po 

upieczeniu).  Piec 5 min od dołu, 10 min. góra/dół, do 

zarumienienia ciasta i rozpuszczenia sera.  
 

 



 

4  

„WESOŁE KANAPKI” 

 
 Telefon komórkowy 

Składniki: sałata, chleb (kromki), papryka, ser żółty, 

wędlina 

 

 Rybki 

Składniki: Chleb (najlepiej ciemny), masło do 

posmarowania, serek śmietankowy, rzodkiewka, ogórek, 

mały pomidorek, odrobina paróweczki lub innej wędliny. 

 

Przygotowanie: 

Chlebek smarujemy masłem i serem śmietankowym, na tył 

kromki układamy pokrojone ogórek i rzodkiewkę (tak, aby 

wyglądały jak łuski ryby), z drugiej kromki wycinamy 

ogon i płetwę grzbietową. Na obie części kładziemy cząstki 

pomidorka. Z parówki lub innej wędliny wycinamy oko i 

zęby ryby. Telefon przygotowujemy z pokrojonych 

składników, układamy jak na zdjęciu. 
 

 
 

 

5  

„MINI BABECZKI” 
 

Składniki: 1 jajko, 1/3 szklanki mąki, 2 łyżki wody, 1/3 

szklanki cukru, 1 łyżeczka cukru z wanilią, polewa 

czekoladowa, lub lukier, posypki do ozdabiania itd. 

 

Przygotowanie: Białka ubijam z cukrem na sztywną pianę. 

Dodaję pozostałe składniki i lekko mieszam. Nakładam do 

foremek na małe muffinki czy babeczki i wstawiam do 

nagrzanego do 200°C piekarnika i piekę 9-14 minut, aż się 

zrumienią. Dekoruje polewą czekoladową lub owocami, 

posypkami, lukrem itd. 

.  

 

 


