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Cele kształcenia 

Cel ogólny:  

 planowanie procesu produkcji wędlin podrobowych. 

Cele szczegółowe: 

uczeń: 

 klasyfikuje grupy technologiczne wędlin podrobowych, 

 dobiera surowce i materiały pomocnicze do produkcji wędlin podrobowych, 

 wymienia etapy produkcji poszczególnych rodzajów wędlin podrobowych, 

 dobiera urządzenia do określonych operacji przy produkcji wędlin podrobowych, 

 określa cele poszczególnych operacji technologicznych produkcji wędlin podrobowych,  

 wymienia czynniki wpływające na jakość wędlin podrobowych, 

 charakteryzuje systemy zapewnienia jakości przy produkcji wędlin podrobowych, 

 współpracuje w grupie, 

 korzysta z różnych źródeł informacji, 

 prezentuje efekty swojej pracy. 

Metody kształcenia: tekst przewodni, inne stosowane metody: pogadanka heurystyczna, 

wykład, dyskusja. 

Formy pracy: grupowa, zróżnicowana. 

Czas pracy: 3 godziny dydaktyczne. 

Środki dydaktyczne: materiały i przybory do pisania, receptury produkcji wybranych wędlin 

podrobowych, film dydaktyczny przedstawiający procesy produkcji wybranych wędlin 

podrobowych, obowiązujące ustawy, rozporządzenia, normy dotyczące produkcji, literatura 

fachowa, instrukcje stanowiskowe HACCP, procedury GMP, GHP. 

 

Przebieg zajęć: 

 Wprowadzenie do tematu zajęć i  uświadomienie celów. 

 Czynności organizacyjne, omówienie metody pracy. 



 Podział uczących się na grupy i wybranie liderów grup. 

 Ustalenie zakresu prac dla poszczególnych grup: 

A. Grupa I – produkcja wątrobianki na przykładzie kiszki wątrobianej, 

B. Grupa II – produkcja pasztetowej na przykładzie kiszki pasztetowej z manną, 

C. Grupa III – produkcja kiszki na przykładzie kiszki kaszanej wyborowej gryczanej, 

D. Grupa IV – produkcja salcesonu na przykładzie salcesonu włoskiego. 

 Projekcja filmu dydaktycznego przedstawiającego procesy produkcji wędlin. 

 Omówienie przez nauczyciela systemów zapewnienia jakości - Dobrej Praktyki 

Produkcyjnej,  Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP. 

 

Tekst przewodni do zadania  

 Faza I – informacje 

Pytania prowadzące:  

1. Co nazywamy wędlinami? 

2. Jaki jest  podział wędlin na grupy technologiczne? 

3. Co nazywamy wędlinami podrobowymi? 

4. Jakie są grupy rodzajowe wędlin podrobowych? 

5. Jakie są surowce podstawowe i pomocnicze w produkcji wędlin? 

6. Jakie są fazy produkcji wędlin? 

7. Jakie są cele operacji technologicznych stosowanych przy produkcji wędlin? 

8. Jakie maszyny i urządzenia są stosowane do produkcji wędlin? 

 Faza II – planowanie 

Pytania prowadzące: 

1. Jakie surowce podstawowe zastosujesz do produkcji wybranej grupy rodzajowej 

wędlin podrobowych? 

2. Jakie surowce pomocnicze zastosujesz do produkcji wybranej grupy rodzajowej  

wędlin podrobowych? 

3. Jakie materiały pomocnicze zastosujesz do produkcji wybranej grupy rodzajowej 

wędlin podrobowych? 

4. Jakie są fazy produkcyjne oraz odpowiednie czynności technologiczne dla wskazanej 

grupy rodzajowej wędlin podrobowych? 



5. Jakie są wymagane warunki technologiczne (np. temperatura, czas, stopień 

rozdrobnienia) dla poszczególnych faz produkcyjnych wskazanej  grupy rodzajowej 

wędlin podrobowych? 

6. Jakie maszyny i urządzenia używane są do produkcji wybranej grupy wędlin 

podrobowych? 

 Faza III – ustalenia  

Omówienie propozycji wykonania zadania. Wyjaśnienie wątpliwości i dyskusja. 

 Faza IV – realizacja 

Zaprojektowanie dla wybranej grupy rodzajowej wędlin podrobowych: surowców 

podstawowych, pomocniczych oraz materiałów pomocniczych i zapisanie ich w zeszycie. 

Przedstawienie w formie graficznej kolejnych faz produkcyjnych oraz czynności 

technologicznych dla wybranej grupy rodzajowej  wędlin podrobowych. 

Określenie warunków technologicznych poszczególnych faz produkcyjnych wskazanej  

grupy rodzajowej wędlin podrobowych. 

Dobranie maszyn i urządzeń do poszczególnych faz produkcyjnych dla grupy rodzajowej  

wędlin podrobowych. 

 Faza V – sprawdzenie 

Lider grupy przedstawia wykonane przez grupę zadanie. 

Wszyscy uczący się analizują sprawozdania poszczególnych grup i biorą udział 

w dyskusji nad prezentowanymi opracowaniami, opracowują notatki. 

Nauczyciel ocenia pracę poszczególnych grup. 

 Faza VI – analiza ćwiczenia  

Wskazówki nauczyciela do przeprowadzenia dyskusji: 

1. Co stanowiło największą trudność w wykonaniu zadania? 

2. Jaka wiedza dodatkowa była ci potrzebna do wykonania zadania? 

3. Jeśli tak, to w jaki sposób je uzupełniłeś? 

4. Co zmieniłbyś wykonując to zadanie ponownie? 

5. Za sukces swojej pracy uważam……... 

 

Zakończenie zajęć 

 

Praca domowa 

Sporządź notatkę odpowiadając na pytanie: Jakie czynniki  występujące w czasie produkcji 

wyrobów wędliniarskich będą decydować o ich jakości?  



 

Sposób uzyskania informacji zwrotnej od ucznia po zakończonych zajęciach: 

 ankiety ewaluacyjne dotyczące sposobu prowadzenia zajęć, trudności podczas 

realizowania zadania i zdobytych umiejętności. 

 

Formularz do przeprowadzenia oceny pacy grupy  

Lp. Wymagania  Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 

1. Poprawność 

merytoryczna  
    

2. Prezentacja 

opracowanego zadania  
    

3. Kreatywność     

4. Innowacyjne      

 

Przebieg lekcji: 

Kluczowe czynności 

dydaktyczne  

Metody Środki dydaktyczne 

1. Czynności organizacyjne   

2. Wprowadzenie do tematu, 

sformułowanie tematu 

i uświadomienie celów, 

które należy osiągnąć  

pogadanka 

heurystyczna, 

wykład  

materiały i przybory do pisania, 

film dydaktyczny przedstawiający 

procesy produkcji wybranych wędlin 

podrobowych, 

instrukcje stanowiskowe HACCP, 

procedury GMP, GHP 

3. Tworzenie (czterech) 

zespołów zadaniowych 

  

4. Określenie zadań do 

wykonania i zasad pracy 

uczących 

tekst  przewodni receptury produkcji wybranych wędlin 

podrobowych literatura fachowa, 

obowiązujące ustawy, rozporządzenia, 

normy dotyczące produkcji 

5. Obserwowanie pracy 

uczących się w trakcie 

wykonywania zadań 

obserwacja  arkusz obserwacyjny 

6. Obserwowanie 

prezentacji prac 

i kierowanie dyskusją 

dyskusja  

7. Przeprowadzenie badań 

ewaluacyjnych  

 arkusz ewaluacyjny 

8. Zadanie pracy domowej  notatka  



 


