
„Tajniki regionalnej kuchni Regionalka” 
 

          „Tajniki regionalnej kuchni Regionalka” są realizowane w ramach autorskiej  innowacji 

pedagogicznej „Wieloraki Regionalek” . 

    Oferta ta jest alternatywą dla programu edukacyjnego, a także wyjściem naprzeciw nowym 

wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej. Wprowadzenie 

niekonwencjonalnych form i metod pracy, pozwala dzieciom na pewną swobodę działania, 

dokonywanie wyborów, przyczynia się do wzrostu atrakcyjności zajęć oraz wszechstronnego 

rozwoju uczniów. Jej realizacja uatrakcyjnia zdobywanie przez uczniów nowych wiadomości  

i umiejętności ze wszystkich edukacji, a przede wszystkim zapoznaje dzieci  

z ciekawostkami najbliższego regionu.  

Opiera się na podstawie programowej, ponieważ uczeń: 
-korzystając  z informacji czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym i wyciąga z 

nich wnioski, 

- wyszukuje w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta ze 

słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci na I etapie edukacyjnym, 

- jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej itp.; wie, że 

wszyscy ludzie mają równe prawa; 

- zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty, tradycje; wie, w jakim regionie 

mieszka; uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez lokalną społeczność; 

-zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy) i najważniejsze 

wydarzenia historyczne; orientuje się w tym, że są ludzie szczególnie zasłuŜeni dla 

miejscowości, w której mieszka, dla Polski i świata; 

- waży przedmioty, używając określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram; 

wykonuje łatwe obliczenia, używając tych miar (bez zamiany jednostek i bez 

wyrażeń dwumianowanych w obliczeniach formalnych); 

- odmierza płyny różnymi miarkami; używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra; 

- dba o bezpieczeństwo własne i innych: 

- utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy, 

- właściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych, 

Cele operacyjne  

Uczeń: 
-wymienia potrawy charakterystyczne dla regionu i docenia różnorodność potraw w regionie, jako 

wyznacznik odrębności lokalnej. 

-szanuje osoby zaangażowane w  kultywowanie tradycji ludowych  i promowaniu gminy, 

województwa 

- kultywuje tradycje i promuje swoją miejscowości 

- jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej 

- korzysta z doświadczeń i pracy innych uczniów, pracuje w grupie  

- planuje własną pracę,  

- uczeń zdolny, ale nieśmiały przełamuje strach przed aktywnym uczestnictwem w zajęciach  

- dokonuje właściwej samooceny jest samodzielny, a jednocześnie potrafi współpracować w zespole 

ma rozbudzoną potrzebę samorealizacji (bierze udział w konkursach) 

  
  W roku szkolnym 2015/2016 zajęcia są realizowane w oparciu o poszerzone treści 

programowe z zakresu edukacji lokalnej i regionalnej dla wszystkich uczniów kl. III a  

Szkoły Podstawowej Nr 5 w Konstantynowie Łódzkim.  



  Zajęcia  praktyczne odbywały się w szkole ( kuchni , klasie), w kuchni Miejskiego Ośrodka 

Kultury w Konstantynowie, w Pałacu Młodzieży w Łodzi, w Skansenie w Łódzkim Ogrodzie 

Botanicznym, natomiast punktem wyjścia były wycieczki środowiskowe np. do Gminy 

Żydowskiej w Łodzi, pałaców łódzkich fabrykantów itp. 

  
 Tworząc innowację pedagogiczną wyszłam naprzeciw potrzebom ucznia, dbając o jego 

wszechstronny rozwój i mając  jednocześnie na uwadze jego indywidualne predyspozycje.   

 
Moja innowacja pedagogiczna  opiera się na pięciu filarach: 

-teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, 

- szeroko rozumianej diagnozie, czyli rozpoznawaniu możliwości dziecka, tworzeniu zajęć w 

Ośrodkach Zainteresowań, w których dziecko odkrywa świat, jego tajemnice, poznaje i 

zaczyna rozumieć własne uczenie się, 

-rozwijaniu zainteresowań regionalnych 

-dialogu - integracji podmiotów procesu edukacyjnego, czyli rodziców, dzieci, nauczyciela-

wychowawcy  

  
Poznając tradycje i zwyczaje gminy i regionu dzieci poznawały tajniki lokalnej sztuki 

kulinarnej regionu 



  
W przedstawionej innowacji metodami  są:  

wycieczki – obserwacje bezpośrednie  

obserwacje pośrednie ( film, przewodnik ) 

zajęcia terenowe 

 praca z mapą 

badanie i obserwacje 

portfolio ( zbieranie, systematyzowanie i prezentowanie materiałów na określony temat ) 

pogadanki 

„burza mózgów” 

dywanik pomysłów 

gry i zabawy dydaktyczne 

drama 

dyskusje 

wywiady z mieszkańcami 

spotkania z „ciekawymi ludźmi” 

udział w uroczystościach, imprezach regionalnych 

refleksja i ocena 

Formy pracy:   praca zespołowa, grupowa , indywidualna 

Środki dydaktyczne: 

Produkty spożywcze (mąka, jaja, cukier itp,), owoce, ziemniaki, marchew, cebula, kiełbasa, 

urządzenia AGD- miksery, malaksery, prodiże, piekarniki, formy do pieczenia, garnki, pałki, 

salaterki, wałki, makutry, noże widelce, tarki, kartki z przepisami, waga, kubki, talerze, 

samowar, łyżki drewniane, farby, lakiery wodne…kartki poleceniami dla grup 

Dzieci spotkały się z przedstawicielkami Koła Gospodyń Wiejskich „Kwiatkowianki”, które 

opowiadały o dawnych zwyczajach miejskich i wiejskich naszego regionu. Gotowały 

zalewajkę, robiły knedle, prazoki. Zgodnie z otrzymanymi przepisami  piekły piernik 

marchewkowy metoda dawną- tradycyjną  ( ucierając w makutrach , używając tarek, 

trzepaczek ) i ze współczesnymi udogodnieniami ( miksery, malaksery). Ważyły, odmierzały 

i czasu pilnowały. 

W Konstantynowie Łódzkim liczną grupę stanowią Romowie. Dzieci słuchały opowieści 

przedstawicielki tej narodowości. Z jej pomocą przygotowywały placki romskie.  

 Bliższe poznanie tradycji i świąt żydowskich  ( m. in. po spotkaniu z żoną rabina) ułatwiło 

wspólne pieczenie w klasie chałek, czy macy.  

  Dzieci dowiedziały się, jak parzyć tradycyjną rosyjską herbatę w samowarze. Malowały 

łyżki metodą chochłomy. 

Zajęcia były nie tylko praktyczne. O wędrówce schabowego, golonki i potraw 

jednogarnkowych, które przywędrowały z Niemiec dzieci dowiedziały się korzystając  

z przeglądarek internetowych na zajęciach komputerowych. 

Planujemy jeszcze zrobić kluski żelazne…może nie są dietetyczne, ale… regionalne. 

 Wiem, że wielokulturowa kuchnia naszego regionu po tych zajęciach jest bliższa moim 

wychowankom, a nauka przez działanie i zabawę sprawiła im wiele radości. 
Joanna Szczepaniak 


