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Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia innowacji 
 

Podczas pracy z dziećmi niepełnosprawnymi zwracamy uwagę na możliwość jak 

najpełniejszego udziału w zajęciach wyzwalając aktywność uczniów, powodując 

zaangażowanie i  pobudzając ich zainteresowania. Dzieci z głębszą i sprzężoną 

niepełnosprawnością mają ograniczone a czasem wręcz znikome możliwości uczestnictwa     

w czynnościach życia codziennego. Wynika to często z zaburzeń motorycznych lub innych 

dysfunkcji. Celem pedagogicznym jest taka organizacja zajęć, która umożliwi w sposób realny 

uczestnictwo w tych czynnościach na miarę indywidualnych możliwości z uwzględnieniem 

wszelkich ograniczeń. Zadaniem innowacji jest przede wszystkim rozbudzenie u dzieci 

zdrowego trybu życia, uświadomienie uczniom jak ważne jest codzienne zjadanie owoców i 

warzyw, kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz umiejętność dokonywania 

świadomych wyborów. 

 

 

Adresaci i struktura  innowacji 

       

Innowacja pedagogiczna skierowana jest do grupy uczniów Zespołu Placówek 

Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku. Adresaci to 7-osobowa grupa dzieci                           

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym oraz niepełnosprawnościami 

sprzężonymi. W ramach innowacji realizowane będą zajęcia kulinarne, które wpłyną na 

rozwój sfery społecznej, poznawczej i motorycznej. Na realizację programu przewidziane są 

dwugodzinne spotkania w tygodniu, w ramach zajęć rozwijających kreatywność. Innowacja 

będzie realizowana w roku szkolnym 2020/2021. Zespół realizujący innowację to 2 

nauczycieli.     

  

Cel główny 

Głównym celem innowacji jest propagowanie zdrowego stylu życia poprzez 

wdrażanie do prawidłowych nawyków żywieniowych zgodnych z piramidą żywienia oraz  

wspomaganie rozwoju młodego człowieka, dokonywanie w nim pozytywnych zmian. 

 

Cele szczegółowe  

• Zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania ze sprzętów AGD 

• Zapoznanie z zasadami zachowania się przy stole 

• Nauka nakrywania do stołu 

• Doskonalenie sprawności manualnej 

• Doskonalenie koncentracji uwagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej 

• Wzmacnianie poczucia własnej wartości 

• Doskonalenie zmysłu smaku i  zapachu 

• Doskonalenie i rozwijanie sfery poznawczej 



Treści realizowane innowacji 

1.Pobudzenie aktywności uczniów. 

2.Dzielenie zadań z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów. 

3. Rozwijanie zainteresowań kulinarnych. 

4. Doskonalenie sprawności manualnych podczas przygotowywania posiłków. 

5. Rozwijanie sfery poznawczej z zakresu produktów spożywczych , ich wartości odżywczych. 

6. Tworzenie dań zgodnie z podaną recepturą. 

7. Nauka obsługi podstawowych sprzętów AGD. 

8. Spożywanie przygotowanych dań. 

 

Metody i formy pracy 

Zastosowane metody i formy pracy mają w jak największym stopniu rozwijać indywidualne 

zdolności kulinarne, zainteresowania dzieci zdrowym odżywianiem, stworzyć atmosferę 

akceptacji, zaufania, pozwolić na osiągnięcie sukcesu motywującego do dalszych działań. W 

innowacji będą zastosowane metody i formy pracy uwzględniające możliwości 

psychofizyczne uczniów. 

Metody praktycznego działania- wykonywanie przez uczniów zadań o charakterze 

praktycznym: przygotowywanie posiłków, nakrywanie do stołu, czynności porządkowe, 

zastosowanie zdobytej wiedzy w działaniach praktycznych. 

Metody percepcyjne: pokaz, obserwacja. 

Metody słowne: pogadanka, wiersze, zagadki, objaśnienia. 

Formy pracy 

- grupowa, 

- indywidualna, 

 

Harmonogram realizacji innowacji 

Wrzesień- Piramida żywienia, Posiłki 

1.Omówienie Piramidy Zdrowego Żywienia, oraz 10 zasad zdrowego żywienia. 

2. Wspólne układanie jadłospisu z zachowaniem poznanych zasad zdrowego żywienia. 

3.Przetwory owocowe-mus jabłkowy. 

4.Pasztet z cukinii.  

Październik- Warzywa i ich wartości odżywcze 

1.Przypomnienie wiadomości. Co wiem o warzywach? 

2.Nauka obsługi sokowirówki. 

3. Soki warzywne. 

4.Sałatka fit. 

Listopad-Owoce źródłem witamin 

1. Przypomnienie wiadomości. Co wiem o owocach? 

2.Soki owocowe. 

3.Sałatka owocowa. 

4.Zrowy deser owocowy. 



Grudzień-Mleczne szaleństwo 

1.Zapoznanie z rodzajami  mleka pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Produkty mleczne. 

2. Naleśniki z serem. 

3.Budyniowa fantazja. 

4.Koktajle mleczne. 

Styczeń-Produkty zbożowe 

1.Od ziarenka do bochenka. Rodzaje pieczywa, przepis na swojski chleb. 

2.Bułeczki drożdżowe. 

3.Chleb z ziarnami. 

Luty -Kasze i kaszki 

1.Zapoznanie z rodzajami kasz. Czemu warto jeść kasze. 

2.Dania z kaszy. 

3.Ciasto z kaszą manną. 

Marzec-Ryż i jego pochodzenie 

1.Rodzaje ryżu, wartości odżywcze i jego pochodzenie. 

2.Ryż z jabłkami. 

3.Risotto. 

4.Sałatka z ryżem. 

Kwiecień-W krainie makaronu. 

1.Jak powstaje makaron, przepisy. 

2.Makaron domowy-wykonanie. 

3.Makaron na gorąco. 

4.Zupa owocowa z makaronem. 

Maj- Mięso i ryby. 

1.Rodzaje mięs. 

2. Kurczak w roli głównej. 

3.Spagetti. 

4.Paprykarz domowy. 

Czerwiec-Zioła i przyprawy. 

1.Zapoznanie z rodzajami ziół i ich wartościami. 

2.Ziołowa pizza. 

3.Ziołowe herbatki. 

4.Zakładamy ziołowy ogródek. 

 

Ewaluacja 

 

Ewaluację programu stanowić będą : 
- wspólne rozmowy, 
- degustacja przygotowywanych dań, 
- ocena przygotowanych dań, 
- quiz wiedzy kulinarnej, 
- umieszczenie zdjęć i notatki na stronie internetowej szkoły. 


