
 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI 

SZKOLNEGO PROGRAMU ZAJĘĆ KULINARNYCH 

„AKADEMIA MŁODEGO SMAKOSZA” 

Rok szkolny 2016/2017 ( I semestr)  

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 312 

W WARSZAWIE 

 

 

 

 

 

 

 



W okresie  I semestru  w ramach programu 

 „Akademia Młodego Smakosza” udało się zrealizować: 

Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne 
 

Zapoznanie z zasadami 

obowiązującymi podczas 

zajęć koła kulinarnych 

„ Akademia Młodego            

Smakosza” 

 Zapoznanie z podstawowymi 

zasadami  higieny                           

i bezpieczeństwa korzystania            

z urządzeń AGD.   

 Sporządzenie zasad 

obowiązujących podczas zajęć. 

 Zasady korzystania ze stołówki 

szkolnej. 

 Zapoznanie z zawodem kucharza, 

kelnera – prezentacja 

multimedialna. 

 

 ,,Ciekawe zawody rodziców” 

prezentacja multimedialna.  

 Udział w programie 

 „Warzywa i owoce w szkole” oraz 

,,Szklanka mleka”. 

 

 

p. Agata Chmielewska 

p. Mariola Jędrasik 

p. Katarzyna Binkowska  

 

świetlica sala 1, 2, 3  

 

świetlica sala 1, 2, 3,4,5,6 

 

p. Agata Chmielewska 

 

 

 

p. Agata Chmielewska 

 

Cała szkoła 

 

 

Zaburzenia wynikające z 

niewłaściwego odżywiana 

(niedożywienie, otyłość) 

 

 

 

 

 Filmy edukacyjne, prezentacje 

multimedialne, o skutkach  

niewłaściwego odżywiania się.     

 

 

 Opracowując tematy dotyczące 

jedzenia mówimy o zdrowym i 

niezdrowym jedzeniu, jedzeniu 

typu fast food. 

 

p. Agata Chmielewska,              

p. Marta Kuć, p. Mariusz 

Ołdak, p. Marta 

Paszkowska 

 

p. Monika Wójcik 

Korzyści wynikające z 

właściwego odżywiana 

 

 

 Rozmowy, plakaty, ulotki  

promujące zdrowe żywienie. 

     

 Codzienne spożywanie wspólnych 

śniadań. 

 

 

 Zorganizowanie apelu „Klubu 

Wiewiórka” na temat zdrowego 

odżywiania „Zdrowo jem, więcej 

wiem” dla wszystkich oddziałów 

,,0”. 

 Zajęcia programowe na temat 

zdrowego odżywiania. 

p. Agata Chmielewska, 

Marta Kuć 

 

p. Monika Bosek 

p. Bożena Dąbrowska 

p. Ewelina Szubierajska 

 

p. Monika Bosek  

 

 

 

 

p. Monika Bosek 

p. Marta Kaplińska 

p. Marta Paszkowska 



p. Krystyna Otrębiak,         

p. Małgorzata Czerwińska  

 

 

 

 

Propagowanie nawyków 

zdrowego odżywiania. 

Piramida żywieniowa 

 

 

 

 Wystawa prac plastycznych, 

gazetki dotyczące zdrowego 

odżywiania. 

 Wykonanie piramidy żywienia -
zajęcia plastyczne. 

 „Ruch to zdrowie” -zabawy 

ruchowe z muzyką, częste 

przebywanie na świeżym 

powietrzu. 

 zajęcia kulinarne z udziałem 

rodziców- "Listy od Pani Jesieni"– 

hodowla ziół w kąciku przyrody, 

rola przypraw w trawieniu                     

i zdrowym żywieniu.  

 Stworzenie piramidy żywieniowej- 

praca w grupach. 

 

 

 Przeprowadzenie   cykl zajęć o 

zdrowym stylu życia - "Chrupiemy 

warzywa", "Jemy zdrowe owoce", 

"Zapasy ze spiżarni". 

 „Śniadanie daje moc” 
Przygotowanie smacznego, 

pożywnego i zdrowego śniadania!- 

pyszne  i zdrowe smakołyki 

przygotowała klasa 5A.   
 "Śniadanie daje moc" 

 Klasa 5B przygotowała pyszne, 

smaczne   i zdrowe smakołyki   dla 

uczniów naszej szkoły. 

 
 Podczas  obiadów zachęcane przez 

nauczycieli próbowały wszystkich 

potraw. 

 Poznanie wybranych witamin oraz 

ich wpływ na organizm człowieka 

 ,,Jak zdrowo się odżywiać” czyli 

,,Wiem, co jem”- rozmowa. 

 

 

 

 

p. Agata Chmielewska, 

Marta Kuć  

 

p. Agata Chmielewska, 

Marta Kuć  

p. Agata Chmielewska,              

p. Marta Kuć, p. Mariusz 

Ołdak 

 

p. Małgorzata Sasimowska 

 

 

 

 

p. Monika Bosek,  

p. Bożena Dąbrowska 

p. Ewelina Szubierajska 

 

 p. Bożena Dąbrowska 

 

 

 

 

p. Joanną Skoczek,                   

p. Moniką Durjasz ,  

p. Katarzyną Piotrowską  

p. Edytą Szulc  

 

 

p. Joanną Skoczek,                   

p. Moniką Durjasz ,  

p. Katarzyną Piotrowską  

p. Edytą Szulc 

 

Świetlica sala 1, 2,3,4,5,6 

 

 

p. Teresa Artecka 

 

p. Teresa Artecka 



 

Warzywa, owoce na różne 

sposoby 

 

 Konkursy, zagadki i rebusy             

o warzywach i owocach.  

 

 

 

 Wspólne przygotowanie przepisów na 

ulubione sałatki i surówki. 
 

 

 „Nasza spiżarnia” – praca 

plastyczna.       

 Wykonanie pracy plastycznej 

„Ulubiony owoc”  

 W sali zorganizowaliśmy kącik 

warzywno-owocowy. 

 Dzieci przyniosły do sali owoce, 

warzywa,  przetwory owocowo-

warzywne w słoiczkach, puszkach.  

 Właściwości odżywcze i 

zdrowotne, zastosowanie w kuchni 

i kosmetyce, różne gatunki 

pomarańczy. Samodzielne 

wyciskanie soków.  

 Jesienne warzywa i owoce -

rozmowa 

 Dzień dobrego owocu - dzieci 

przynosiły owoce, poznawaliśmy 

cechy charakterystyczne oraz 

wartości odżywcze.  

 Uczniowie klasy 3b wraz                   

z wychowawczynią byli w 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

tzw. Sanepidzie. Tam mieli lekcję 

na temat grzybów jadalnych i 

niejadalnych. Uczniowie poznali 

różne tajniki zbierania grzybów, 

także niebawem staną się 

prawdziwymi grzybiarzami 

 „Dzień Dyni’’ grupie 0 d. Dzieci 

słuchały bajki o dyni, 

rozwiązywały zagadki                   

o warzywach, poznały informacje 

o jej wartościach odżywczych, 

bawiły się w gry matematyczne, 

oraz degustowały dyniowe 

pyszności tj. dżem, chleb, bułki, 

ziarna, ciasto, babeczki. Na końcu 

dzieci ozdabiały dynie. 

 

               

p. Agata Chmielewska,              

p. Marta Kuć, p. Mariusz 

Ołdak, p. Bożena 

Dąbrowska 

 

p. Justyna Pomianowska 

 

 

 

 p. Agata Chmielewska 

 

p. Monika Bosek 

 

p. Bożena Dąbrowska 

 

p. Bożena Dąbrowska 

 

 

p. Mariola Jędrasik 

 

 

 

 

p. Teresa Artecka 

 

p. Krystyna Wrzosek - 

Raźniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dobre maniery na co dzień 

 

 

 Rozmowy  kierowane dotyczące 

dobrych  manier: poznanie zasad  

poprawnego zachowania podczas  

spożywania posiłków na podstawie 

książki G. Kasdepki  ,,Dobre 

Maniery”, nauka  posługiwania się 

sztucami, higiena osobista przed 

posiłkiem i po nim, używanie 

zwrotów grzecznościowych, 

kultura spożywania obiadów               

w stołówce. 

 Obejrzenie filmu „Zachowaj 

równowagę” (Pascal Brodnicki) 

źródło YouTube 

 Nauka piosenki "Jesień w 

ogrodzie" 

 Nauka dekoracji stołu - sztuka 

składania serwetek  

 Świąteczny stół - dekoracja, 

układanie sztućców i talerzy. 

Świąteczne dania. 

 

 Czytanie przez rodzica książki o 

saver.... o prawidłowym 

zachowaniu się przy stole, 

wykonanie prac plastycznych. 

 

 

p. Agata Chmielewska,              

p. Marta Kuć, p. Mariusz 

Ołdak 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. Monika Bosek 

 

 

p. Bożena Dąbrowska 

 

p. Mariola Jędrasik 

 

p. Mariola Jędrasik 

 

 

 

p. Krystyna Wrzosek- 

Raźniak 

Gotowanie, pieczenie 

 i smażenie – 

przygotowywanie potraw 

  Zapoznanie dzieci z rodzajami 

ciast, ciasta drożdżowego, 

przygotowanie „Racuchów” 

 Karnawałowe słodkości – „Oponki 

serowe” 

 Przygotowanie ciasta 

naleśnikowego – naleśniki z 

twarogiem, dżemem  

 Przygotowanie deseru z jogurtu 

naturalnego i owoców jako 

alternatywa dla tych, które można 

kupić w sklepach, pełnych cukru 

 wykonanie kanapek przez dzieci, 

 wycieczka do pizzerii, poznanie 

zasad robienia pizzy, wykonanie 

pizzy przez każde dziecko. 

   Przygotowywanie  soków z 

owoców 

  Właściwości odżywcze                     

i zdrowotne marchewki. 

Samodzielnie wykonana surówka    

p. Agata Chmielewska 

 

 

p. Agata Chmielewska  

 

p. Agata Chmielewska  

 

 

p. Joanna Kosieradzka  

 

  

 

p. Marta Kaplińska 

p. Marta Kaplińska 

 

 

p. Bożena Dąbrowska 

 

p. Mariola Jędrasik  

 

 

 



z marchewki i jabłka - nauka 

obierania i ścierania marchewki, 

konsumpcja. 

 Sałatka owocowa z jogurtem - 

krojenie owoców, konsumpcja 

 Dekorowanie świątecznych 

pierniczków - nauka 

przygotowania lukru. 

 Przygotowanie  „sałatki 

owocowej”, „galaretki”. 

 

  Warzywa i owoce jak żywe – 

masa solna. 

 

 Przygotowanie sałatki owocowej. 

 

 Przygotowywały  kanapek, tostów, 

sałatki, naleśników  oraz deserów. 

 

 Wspólne przygotowanie  kanapek. 

 Uczniowie po wykonaniu kubka           

z papieru techniką origami, pod 

czujnym okiem wychowawcy, 

przygotowali popcorn. 

  Uczniowie z oddziału 0 d 

przygotowywali sałatki owocowe. 

Dzieci samodzielnie myły i kroiły 

owoce, oraz mieszały sałatki. 

Następnie degustowały swoje 

dzieła pamiętając o kulturze 

spożywania posiłków. 

 Przygotowywanie surówki z 

marchwi, jabłka, cebuli. 

 Przygotowywanie kanapek 

klasowych. 

 

 

 

 

 

 

 

p. Mariola Jędrasik 

 

p. Mariola Jędrasik 

 

p. Marta Paszkowska 

 

 

 

p. Marta Paszkowska 

p. Krystyna Otrębiak 

 

p. Ewelina Szubierajska 

 

p. Katarzyna Binkowska 

 

p. Krystyna Wrzosek-

Raźniak 

p. Iwona Sosnowska - Gos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. Justyna Pomianowska 

 

 p. Justyna Pomianowska 

 

 

Książki kucharskie, 

jadłospisy 

 Kuchnia polska i  całego 

świata 

 Rozmowa na temat tradycji 

bożonarodzeniowych potraw  

 Przeglądanie  i interpretacja  

książek  kucharskich 

 Układamy przepisy ze zdrowych 

składników.  

 Projektowanie  etykiet na słoiki z 

przetworami 

 Nauka układania menu 

andrzejkowego imprezowego 

p. Agata Chmielewska  

 

p. Agata Chmielewska 

 

p. Monika Wójcik 

 

 p. Bożena Dąbrowska 

 

p. Mariola Jędrasik 

 



 Zapoznanie z pojęciem miar           

i proporcji,  

 Zbieranie i tworzenie przepisów 

kulinarnych uwielbianych przez 

dzieci w celu stworzenia książki 

kulinarnej uczestników koła. 

 Zajęcia plastyczne : ilustracja do 

książki kulinarnej tworzonej przez 

uczniów. 

 W klasach szóstych (6A, 6B, 6D1, 

6F1)  omawialiśmy tradycje 

kulinarne i potrawy narodowe w 

krajach anglojęzycznych, 

opracowywaliśmy podczas lekcji 

przepisy kulinarne.  

  Przygotowanie  przepisu jakiejś 

potrawy w języku angielskim 

(plakat, projekt plastyczno- 

językowy). 

 Na godzinie wychowawczej 

rozmawialiśmy  o tradycjach 

Bożego Narodzenia, min. 

 tradycyjnych potrawach 

wigilijnych.  

 „Świąteczny targ śniadaniowy" 
– (klasy 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F)    

uczniowie naszej szkoły mogli 

zjeść pyszne i zdrowe smakołyki 

przygotowane przez uczniów            

i rodziców.   

 Nauka  czytania  przepisów. 

 

 

 

p. Marta Paszkowska 

 

p. Marta Paszkowska 

 

 

 

 p. Marta Paszkowska 

 

 

p. Barbara Wilkołaska 

 

 

 

 

p. Barbara Wilkołaska 

 

 

 

 

 

p. Barbara Wilkołaska 

 

 

 

p. Monika Durjasz,              

p. Joanna Skoczek,             

p. Edyta Szulc, p. Jarosław 

Lorek, p. Jarosław 

Biegański 

 

 

p. Katarzyna Binkowska 

 

 

 

Wycieczki, warsztaty  Wycieczka do gospodarstwa 

agroturystycznego Cztery pory 

roku- udział w warsztatach 

kulinarnych „Przetwory na zimę”. 

 Wycieczka  z  klasą 5D do 

Wilanowa na warsztaty kulinarne : 

,,W kuchni staropolskiej", gdzie 

dzieci zdobyły wiele informacji na 

temat odżywiania się i gotowania 

w tamtych czasach, same 

przygotowywały potrawy pod 

okiem kucharzy i szefa kuchni. 

 Uczestnictwo w Warsztatach 

"Wiem, co jem": 

-zajęcia "Dobre śniadanie w domu 

p. Małgorzata Sasimowska 

 

 

 

p. Barbara Wilkołaska 

 

 

 

 

 

 

 

p. Justyna Pomianowska 



i w szkole" , 

-Zajęcia pt."Wspólne II śniadanie" 

warsztaty kulinarne, 

-Zajęcia pt."Ruch to zdrowie". 

 

 

 

                                                                                                                                                  Opracowała  

Agata Chmielewska 


