
 ZAJĘCIA KULINARNE – CELOWE I KONIECZNE 

PERSPEKTYWY...
  
Wyobraźmy sobie  dziecko w kuchni-  czeka na posiłek,  który przyrządzi  mama i  jest  to 

przyjemny obraz. Wyobraźmy sobie nastolatka, który czeka na posiłek przyrządzony przez mamę- 
budzi mieszane uczucia. Wyobraźmy sobie zatem dorosłego, który czeka na posiłek, który ktoś mu 
poda. Nasuwa się myśl - ma dwie ręce, którymi układa, wskazuje, dotyka przedmiotów - czy nikt 
nie  nauczył  go  przyrządzić  sobie  jedzenia?  Co  innego,  gdy  tym  dorosłym  jest  osoba 
niepełnosprawna.  Jedni  wybaczą,  przymrużą  oko.  Byłoby  zapewne  łatwiej  tej  mamie  i  jemu 
samemu, gdyby umiał przygotować herbatę, nakryć do stołu, czy zrobić sobie kanapkę. Oczywiście 
jeśli jego stan sprawności fizycznej i intelektualnej na to pozwala. Zdecydowanie tak!  

CO NA TO PODSTAWA PROGRAMOWA .....

 Jak  wynika  z  podstawy  programowej  kształcenia  ogólnego  dla  uczniów 
z  niepełnosprawnością  intelektualną  w  stopniu  umiarkowanym  lub  znacznym  w  szkole 
podstawowej celem edukacji jest zdobycie maksymalnej samodzielności w zakresie zaspokojenia 
podstawowych potrzeb życiowych. Proces edukacji ma być tak przeprowadzony, aby adekwatnie do 
indywidualnego poziomu swojej sprawności i możliwości, nasz uczeń po ukończeniu szkoły był 
zaradny  w  życiu  codziennym.  Dzięki  temu  będzie  miał  poczucie  mocy  decydowania  o  sobie. 
U wielu spośród naszych podopiecznych decyzje te dotyczyć będą ubierania się, dbałości o higienę 
osobistą, ale przede wszystkim będą związane z jedzeniem.

PRAKTYKA CZYNI MISTRZA...

Najlepiej  uczymy  się  przez  praktyczne  działanie.  Idealnym  sposobem  na  nabycie 
umiejętności przygotowywania posiłków i poruszania się w kuchni są cykliczne zajęcia kulinarne. 
Celem naszych zajęć jest nie tylko nauka gotowania, ale rozwijanie wszelkich umiejętności, które 
są przydatne w życiu codziennym do przygotowania posiłku.  

Proste  dla  nas  czynności,  bywają  niekiedy  skomplikowane  dla  dzieci  i  młodzieży 
z niepełnosprawnością. Z uwagi na niedowłady, porażenia, słabe lub wzmożone napięcie w obrębie 
dłoni  i  palców,  takie  czynności  jak  krojenie,  obieranie  warzyw i  owoców,  smarowanie  kromki 
chleba masłem czy nalewanie napoju do kubka jest szalenie trudne. Na co dzień nie zdajemy sobie 
z  tego  sprawy,  że  te  prozaiczne  czynności  wymagają  dużej  precyzji  ruchów  palców  i  dłoni. 
Przygotowanie  nawet  prostych  posiłków  wymaga  od  każdej  kucharki  planowania,  doboru 
produktów  i  sprzętu  kuchennego  do  wykonywanej  potrawy  czy  napoju.  Codzienne 
przygotowywanie drugiego śniadania, czy okresowe robienie sałatek, soków owocowych, sprawia, 
że czynności te stają się dla naszych uczniów łatwiejsze i coraz rzadziej wymagają wskazówek, 
a jedynie nadzoru. 



GOTOWANIE A MATEMATYKA...

Zajęcia kulinarne odbywają  się zgodnie  z omawianą tematyką, 
porą  roku  lub  zbliżającymi  się  uroczystościami,  a  w  niektórych 
grupach cyklicznie  w dany dzień  tygodnia.  Takie  ustalenie  toku 
zajęć  pośrednio  kształtuje  orientację  w  dniach  tygodnia,  bo 
niektórzy już w poniedziałek pytają, co gotujemy  w środę. Starsi 
uczniowie uczą się praktycznego stosowania miar i potrzebnych do 
tego akcesoriów- miarki do odmierzania ilości płynów czy wagi do 
ważenia. Stale utrwalamy umiejętność przeliczania ilości jajek czy 
łyżek danego produktu. 

  

Zajęcia kulinarne to nie tylko gotowanie, ale też utrwalanie 
nazw  warzyw,  owoców,  grupowanie  produktów  –  nabiał, 
mięso itp.  To też utrwalanie nawyków zdrowego żywienia 
i  praktyczne  wdrażanie  w  życie  informacji  zawartych 
w  piramidzie  zdrowego  żywienia.  Zajęcia  kulinarne  dla 
niektórych  to  połączenie  praktycznego  działania 
z  delektowaniem  się  przyjemnym  zapachem  tego,  co 
powstaje.  Przez  przygotowywanie  posiłków  stymulujemy 
zmysł  węchu  i  smaku.  Podczas  ugniatania  ciasta,  czy 
otwierania  pojemników  usprawniamy  funkcje  manualne. 
Dodatkowo  wyrabiamy  u  dzieci  nawyk  sprzątania  po 
zakończonej pracy - zmywanie, zamiatanie, dbanie o sprzęt 

AGD. Rozwijamy wiedzę na temat sposobów przechowywania produktów spożywczych - Co w 
szafce, a co w lodówce?



Jesteśmy  kucharzami  na  co  dzień,  ale  i  od  święta.  Robimy  sałatki,  ciasta  urodzinowe. 
W szkolnej kuchni pieczemy baby wielkanocne, gotujemy żurki, dekorujemy pisanki. W naszym 
menu jesienią znajdziecie zupę dyniową, a wiosną zupę jarzynową, czy wiosenne kanapki. O każdej 
porze  roku,  w  samodzielnie  zrobionych  sokach  owocowo  –  warzywnych,  dostarczamy  sobie 
porządnej dawki  witamin.

GOTOWANIE 
A KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Niekiedy nasze zajęcia kulinarne rozpoczynają się już od wyprawy do sklepu po produkty 
potrzebne  do  naszego  dania.  Uczymy  się  dokonywać  wyboru,  odczytywać  listę  zakupów, 
odnajdywać interesujące nas produkty na półkach w sklepie. 

Poza  samą  kwestią  kulinarną  dochodzi  rozwijanie  kompetencji  społecznych.  Uczą  się 
odpowiedniego zachowania w miejscach użytku publicznego, jak: cierpliwe stanie w kolejce, 
płacenie za zakupy. 

Dzieci  nabywają  umiejętność  korzystania  z  listy  zakupów,  prowadzenia  rozmowy 
z ekspedientką. Ćwiczą orientację w terenie, a spośród licznych szyldów i witryn sklepowych 
odczytują te z napisem piekarnia, mięso i wędliny, warzywa i owoce itp.  

                                          

 PLAN PRACY W KUCHNI ...
Przygotowanie  posiłków  rozpoczynamy  rytualnie  od  przypomnienia  zasad  dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy w kuchni:
✔ myjemy ręce;
✔ myjemy warzywa, owoce;
✔ zabezpieczamy ubrania poprzez nałożenie fartuszka;
✔ obsługując czajnik elektryczny, piec czy mikser uczymy się w bezpieczny sposób korzystać z 

urządzeń AGD.
       Kolejnym krokiem jest zapoznanie się z przepisem. Wspólnie uczymy się odczytywać przepisy 
kulinarne  z  książek  kucharskich  ilustrowanych  obrazkami  PCS  i  fotografiami.  Konieczność 
postępowania  zgodnie  z  poleceniami  nauczyciela  wyrabia  u  uczniów  nawyk  jakże  trudnego 
planowania  i wykonywania poszczególnych czynności. Sprawdzenie listy niezbędnych produktów 



pozwala  utrwalić  ich  nazwy.  Wspólnie  podejmujemy decyzję  o  tym,  jakie  przybory  kuchenne 
i sprzęty AGD będą nam potrzebne.
       Tak zorganizowani zaczynamy krojenie, otwieranie pojemników, siekanie, obieranie itp. 

Nasza praca dobiega końca, gdy już umyjemy naczynia i akcesoria kuchenne, z których
korzystaliśmy. No i finisz, czyli estetyka podania. Wiemy, że lepiej się je, gdy wokół jest porządek, 
a danie jest podane w sposób schludny i ciekawy. 
        Na koniec szczypta sovuar vivre czyli smacznego, dziękuję, nawzajem, proszę.

Zajęcia kulinarne są jedną z ulubionych form zajęć naszych podopiecznych. Cieszy nas to 
niezmiernie, gdyż dzięki nim możemy połączyć przyjemne z pożytecznym. 

Zachęcam wszystkich rodziców do włączania dzieci do wspólnej pracy w kuchni  
do wspólnego planowania i dokonywania zakupów. Jest to doskonała okazja do nabywania  

umiejętności samoobsługowych, ale też do pogłębiania relacji między dzieckiem, a rodzicem. 
Życzę smacznej  współpracy i pysznej zabawy.

mgr Anna Basiura
oligofrenopedagog,

 wychowawca 
Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci w Żywcu


