
Klasa Va – język polski (poniedziałek – 4 maja)

Dzień dobry! Witam Was na kolejnej lekcji. Abyście mogli nieco odpocząć od trudnych zagadnień 
gramatycznych, dzisiaj przypomnimy sobie z kasy czwartej użytkową formę wypowiedzi, jaką jest 
przepis (w tym przypadku – przepis kulinarny).

Temat: Zdrowe przepisy na małe desery.

Być może taki temat jest dla kogoś z Was zaskoczeniem, bo przecież deser większości osób kojarzy
się jednoznacznie z: lodami, ciastem, słodyczami… Zatem, skąd zdrowe...przepisy?
Może na początku „porozmawiajmy” o zdrowym odżywianiu.  Otwórzcie podręczniki na stronie
258 i przeanalizujcie ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU
SZKOLNYM zawarte w ćw. 2, a następnie spróbujcie napisać w kilku punktach, dlaczego należy
ograniczać jedzenie słodyczy.

NOTATKA:
Lepiej ograniczać jedzenie słodyczy, bo:
-
-
-
-
……………………………………………………………………………………………………….

Następnie odczytajcie tekst ze str. 257 „Dieta cud, w domu głód”, po czym ustnie odpowiedzcie na
pytania z ćwiczenia 1. Zastanówcie się również nad znaczeniem tytułu tekstu. Wiadomo, iż każda
dieta wiąże się z ograniczeniami w jedzeniu. Jeżeli jest ona zbyt restrykcyjna, to może się okazać,
że stosujący ją, podobnie jak bohaterowie tekstu, są ciągle głodni, a przez to rozdrażnieni i szybko
wracają do dawnych nawyków żywieniowych. Dlatego ważne jest, aby przed podjęciem decyzji o
stosowaniu  diety,  dobrze  poznać  zasady  żywienia  i  zamiast  głodzenia  się,  wspomóc  dietę  np.
gimnastyką, jazdą na rowerze itp.

Kolejne zagadnienie to przepis kulinarny. Każdy z Was z pewnością widział przynajmniej jeden,
czy  to  w  książce  kucharskiej,  czy  w  telewizyjnym  programie  o  gotowaniu…  Co  powinien
zawierać?

NOTATKA:
Przepis kulinarny – to informacja, z czego i w jaki sposób można przyrządzić jakąś potrawę.
Powinien zawierać:
a) nazwę potrawy,
b) czas przygotowania,
c) składniki potrzebne do wykonania dania,
d) sposób przyrządzenia potrawy
……………………………………………………………………………………………………….
W takim razie, skoro wiecie, jak napisać przepis, zastanówmy się, jak napisać ...zdrowy przepis na
deser. Z czego można taki deser zrobić?

Czekam na Wasze propozycje do piątku – 8 maja ( zdrowy przepis na deser)

Pozdrawiam, I. M - K




