
TEMAT: Chleb, ser i masło. Skarby żuławskiej kuchni.   

WPROWADZENIE 
Żuławy od wieków opierały się na uprawie zboża i hodowli krów. Określenia Żuław spotykane 
w literaturze to: polski spichlerz, Żuławy maślane. W scenariuszu chciałabym odwołać się do 
tej tradycji. Zdaję sobie sprawę z tego, że w naszym regionie trudno będzie znaleźć tradycyjne 
potrawy, jak choćby na Śląsku czy Kaszubach. Ale uważam, że warto odwołać się do tych 
produktów, które dawniej były charakterystyczne dla Żuław i wynikały wprost z ich walorów 
przyrodniczych.  

PODSTAWA PROGRAMOWA: 
edukacja plastyczna, edukacja społeczna, historia i społeczeństwo, zajęcia techniczne, 
plastyka, język polski. 

WSKAZÓWKI DLA NAUCZYCIELA 
Proponuję, by zajęcia zostały podzielone na dwie części. 
Pierwsza, 45-minutowa w szkole, podczas której 
uczniowie porozmawiają o wyrobie masła, sera, 
pieczeniu chleba, dowiedzą się o historii mleczarni  
w Nowym Dworze Gdańskim, samodzielnie przygotują 
potrawę. Druga część  warsztatowa; proponuję 
warsztaty pieczenia chleba, wyrobu masła i sera 
w Żuławskim Parku Historycznym . 
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Wydawnictwa: 
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Strony internetowe: 
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CEL: poznasz elementy kulinariów żuławskich. 

 

NaCoBeZu 
Można rozdać je każdemu uczniowi, poprosić o głośne odczytanie  
oraz wklejenie ich do zeszytu. W przedszkolu można NaCoBeZu powiesić 
na tablicy, a nauczyciel głośno je odczytuje. 

Przedszkole: 

 wymienisz, co można przygotować z mleka, 

 ułożysz z podanych produktów przepis i wykonasz rysunek  
tej potrawy, 

http://zph.org.pl/18-Edukacja
https://learningapps.org/
http://www.serowarzulawski.pl/


 pracujesz w grupie. 

Szkoła podstawowa: 

 zaprojektujesz etykietę na ser, 

 upieczesz chleb, 

 wyrobisz masło i zrobisz ser, 

 pracujesz w grupie. 

WSTĘP 
Zajęcia proponuję rozpocząć od gry Nakrywanie do stołu. Dla najmłodszych (przedszkole, 
ewentualnie I klasa) - proponuję grę Co można otrzymać z mleka? 
Zadaj pytanie kluczowe: Co macie dziś na drugie śniadanie? Następnie przeprowadź rozmowę 
na temat tego, co można otrzymać z mleka i mąki oraz, czego potrzebujemy,  
by powstał chleb. Możesz przeprowadzić rozmowę na temat roli chleba w naszym życiu  
i w życiu naszych przodków. Wymieńcie zwyczaje związane z chlebem, odpowiedzcie  
na pytania: Dlaczego ludzie szanują chleb? W jaki sposób jest okazywany szacunek dla chleba 
dziś? Rozmowy w parach.  

TREŚĆ 
Skorzystaj z tekstów pomocniczych oraz zdjęć (Załącznik nr 1 i nr 5). 
Porozmawiaj o mleczarni, rodzajach serów. Odsyłam tutaj do 
wydawnictw podanych w bibliografii. Pobaw się z uczniami  
w tworzenie haseł reklamowych (Załącznik nr 2). Możesz 
podzielić uczniów na grupy i zorganizować konkurs klasowy  
na najciekawszą etykietę na ser. (Załącznik nr 4: etykiety serów 
produkowanych w mleczarni Kriega). Mogą wykonywać je 
tradycyjną metodą na kartkach lub wykorzystując narzędzia TIK, 
np. spróbuj zrobić prosty plakat w aplikacji Pic Collage.   
Z wykonanych prac przygotuj wystawę, zrób zdjęcie i prześlij na 

adres Klubu Nowodworskiego biuro@klubnowodworski.pl.  
W przedszkolu możesz przygotować kartę pracy - łączenie w pary pasujących do siebie 
przyborów potrzebnych w kuchni, np. łyżka do głębokiego talerza, podstawka pod filiżankę itp. 
Jeżeli dysponujesz tablicą interaktywną albo tabletami, możesz przygotować grę w wersji 
elektronicznej na platformie LearningApps.  
Następnie podziel maluchy na grupy i niech ułożą przepis (np. na sałatkę owocową, warzywną) 
z produktów zapisanych na kartkach, które wcześniej samodzielnie przygotujesz. Nie podaję 
tutaj gotowej karty pracy, ponieważ to Ty nauczycielu najlepiej znasz swoich podopiecznych  
i Ty zdecydujesz, jakie to mają być produkty. Narysujcie te potrawy. Z prac zrób galerię  
w klasie, sfotografuj ją, a wyniki pracy prześlij na adres Klubu Nowodworskiego - 
biuro@klubnowodworski.pl . Na zakończenie zajęć wykorzystaj kolorowanki (Załącznik nr 3). 
 

REFLEKSJA 
Jako podsumowanie lekcji można zastosować elementy oceniania kształtującego tzw. zdania 
podsumowujące. 
Na dzisiejszych zajęciach: 

1. Dowiedziałem się... 
2. Chciałbym jeszcze powtórzyć... 
3. Zaciekawiło mnie... 

http://learningapps.org/1615606
http://learningapps.org/display?v=p0oya8c0301
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cardinalblue.piccollage.google
http://learningapps.org/display?v=p0oya8c0301


4. Przypomniałem sobie... 

PRACA DOMOWA 
Podsumowaniem tematów poruszanych podczas zajęć będzie praca domowa. Zachęć uczniów 
do przygotowania lokalnej kampanii, poruszającej temat marnotrawienia żywności. Co zrobić 
z jedzeniem, które zostaje w domu? W niewielkich zespołach uczniowie mogą przygotować  
i przeprowadzić ankiety na ten temat wśród bliskich, przygotować hasła i happening. 
 

Ewelina Kujawska 


