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Cele
•

Rozwój zamiłowań kulinarnych.

•

Rozwój twórczości i kreatywności.

•

Współdziałanie z rodzicami podczas pracy.

•

Poznanie nowych smaków oraz struktur jedzenia.

•

Pobudzenie organoleptyki u dzieci.

•

Poznanie bezpiecznych zachowań w kuchni.
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Opis
W dobie pandemii i trudnych – zwłaszcza dla dzieci, ale i placówek oświatowych – czasów,
nauczyciel zobligowany jest do tego, aby być kreatorem i twórcą. Ma on bowiem za zadanie
przekazać dzieciom wiedzę na odległość w sposób kreatywny i nowatorski. Zachęciłam więc
moich podopiecznych do udziału w kulinarnych warsztatach zorganizowanych przez Little
Cook.
Dzięki zdalnym warsztatom kulinarnym dzieci z mojej grupy przedszkolnej miały możliwość
spędzenia czasu z rodzicami przy wspólnym pieczeniu. Zdobyły również elementarną wiedzę
na temat muffinek: przygotowania ciasta i doboru najlepszych produktów oraz zdobienia
babeczek. Dzieci dostrzegły fakt, że nauczanie zdalne i zajęcia na odległość również mogą
być ciekawe. Chętnie angażowały się w tę aktywność, a frekwencja na zajęciach była
niemalże stuprocentowa. Lekcja gotowania zwieńczona została dyplomami oraz wspólnymi
fotografiami.
Warsztaty współgrały ze świętem Dnia Matki, dzięki czemu dziecko miało gotowy prezent dla
najważniejszej osoby w jego życiu i tym akcentem całe rodziny umiliły sobie niedzielne
przedpołudnie.
Stan realizacji
Zakończona
Najważniejsze efekty
Dzięki udziałowi w warsztatach pieczenia muffinek dzieci:
•

przygotowały prezenty na Dzień Matki,

•

poznały zasady zachowania się podczas gotowania/pieczenia,

•

wzmocniły więzi z rodziną,

•

zapoznały się z warsztatami online i formami nauczania zdalnego,

•

rozbudziły w sobie zainteresowanie warsztatami kulinarnymi online.

Informacje dodatkowe
Kolejnym wydarzeniem organizowanym przez Little Cook są warsztaty koktajlowe, w których
dzieci również deklarują chęć udziału.
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