
Scenariusz zajęć 

„PIECZENIE ŚWIĄTECZNYCH PIERNIKÓW” 

 

Prowadzący:  Przemysław Góźdź 
Data zajęć:  15 grudzień 2017 r. 
Miejsce: pracownia gospodarstwa domowego 
Czas trwania:  90 minut 
Uczestnicy: uczniowie klas VI b ZET, VI d ZET oraz II B ZET (10 osób) 
 
Cele:  
- kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych, 
- opanowanie umiejętności wykonania pierników, 
- utrwalanie nawyków higienicznych podczas wykonywanych prac,  
- rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej, 
- rozwijanie sprawności manualnej, 
- rozwijanie umiejętności pracy w zespole. 
 
Uczeń potrafi (w zależności od możliwości): 
- przygotować stanowisko pracy,  
- korzystać z przepisu na ciasteczka, 
- zaplanować poszczególne etapy pracy,  
- wykonać polecenia osoby prowadzącej, 
- wygniatać, lepić i układać ciasto na blasze, 
- współdziałać w grupie. 
 
Uczeń zna: 
- podstawowe produkty potrzebne do wykonania przepisu, 
- podstawowe narzędzia kuchenne potrzebne do wykonania ćwiczenia, 
- regulamin obowiązujący w pracowni gospodarstwa domowego. 
 
Metody: 
- słowna, 
- pokaz, 
- praktycznego działania. 
 
Formy pracy:  
- indywidualna, 
- zespołowa.  
 



Środki dydaktyczne:  
przepis na pierniki, narzędzia kuchenne: łyżki, szklanka, miska, blacha do pieczenia, wałek, 
deski do krojenia, foremki, produkty spożywcze: gotowe ciasto piernikowe, jajka, margaryna, 
kolorowe lukry, polewy, posypki oraz fartuchy, serwetki, talerzyki, ręczniki. 

 
Przebieg zajęć:  

I. Wprowadzenie: Podanie tematu i celu zajęć.  
II. Zajęcia właściwe:  
1. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas prac wykonywanych w kuchni oraz 
zasad higieny.  
2. Założenie fartuchów, a następnie umycie rąk. 
3. Zapoznanie się z przepisem na pierniki. 
4. Nazwanie produktów (składników). 
5. Przygotowanie potrzebnych narzędzi kuchennych. 
6. Przygotowanie ciasteczek:  włożenie do miski wszystkich potrzebnych składników, 
 ugniatanie,  lepienie kulek z ciasta,  wałkowanie, bądź ugniatanie placków i wycinanie 
foremkami ciasteczek,  ułożenie ciasteczek na blasze,  wsunięcie ciastek do nagrzanego 
piekarnika  pieczenie ciasteczek,  dekorowanie pierników. 
III. Zajęcia końcowe: 
1. Sprzątanie stanowisk pracy. 
2. Degustacja pierników. 
3. Rozmowa na temat poznanych treści. 
4. Ocena zachowania i zaangażowania w prace poszczególnych uczniów. 
5. Zadanie domowe – wspólne (z rodzicami) dekorowanie choinek w domu upieczonymi 
w szkole piernikami. 
5. Pożegnanie. 
 

 


