
TEMAT: Restauracja „Świat”.

CELE:

- Wprowadzenie pojęcia wielokulturowość.

- Poszerzanie perspektywy uczniów.

- Kształtowanie wiedzy uczniów o innych kulturach.

CELE WYRAŻONE JĘZYKIEM UCZNIA:

- Znam i rozumiem pojęcie wielokulturowości.

- Znam ciekawostki dotyczące zwyczajów komunikacyjnych w innych kulturach.

- Znam główne potrawy wybranych kuchni świata.

PRZEBIEG ZAJĘĆ (45 minut):

Uwaga: do przeprowadzenia zajęć potrzebny jest dostęp do Internetu.

1. „Prawda czy fałsz”- 10 min.

Dzielimy klasę lub jakąś jej część na dwie połowy (obszar musi być na tyle duży, aby zmieściły się w

nim wszystkie dzieci). Jedną połowę oznaczamy stwierdzeniem PRAWDA, a drugą FAŁSZ. Czytamy

uczniom pytania przygotowanego quizu (załącznik nr.1), a po każdym pytaniu każdy z uczestników

ustawia się na polu, który odpowiada jego odpowiedzi.

Alternatywną formą przeprowadzenia tego elementu jest skorzystanie z aplikacji Kahoot.

2. Wielokulturowość- 5-10 min.

Nauczyciel zadaje pytanie o skojarzenia uczniów związane z terminem wielokulturowości. Wypisuje

wszystkie pojawiające się skojarzenia na tablicy lub dużej, widocznej dla wszystkich kartce (np. na

flipcharcie). Następnie podsumowuje zebrane skojarzenia i podaje definicję wielokulturowości.

3. „Przepis na sukces” 20 min.

Klasę dzielimy na 5 grup. Każda z nich otrzymuje przepis kulinarny na potrawę narodową innego

kraju (załącznik nr.2) . Zadaniem grup jest odnalezienie informacji z jakiego kraju pochodzi przepis, a

także przygotowanie krótkiego opisu kuchni tego kraju (z pomocą Internetu). Po odkryciu przez

uczniów jaką kuchnię świata będą opisywać nauczyciel rozdaje uczniom wydrukowaną flagę danego

kraju (załącznik nr.3). Każda grupa przedstawia wykonane przez siebie zadanie na forum klasy.
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4. Podsumowanie 5-10 min.

Nauczyciel podsumowuje tematykę dzisiejszych zajęć wraz uczniami. Cała klasa wspólnie

zastanawia się nad innymi ważnymi składnikami kultury np. język, religia itp. Istotnym jest, aby w

czasie dyskusji wskazywać na pozytywne aspekty różnorodności.

Źródła:

● Raport „Kompetencje kulturowe w edukacji. Przewodnik dla nauczycieli” Kuratorium Oświaty w Katowicach.

● https://www.olgasmile.com/aromatyczny-dal-z-czerwonej-soczewicy.html

● https://pl.wikipedia.org/wiki/Köttbullar

● https://www.canalpluskuchnia.pl/przepisy/wolowina-wellington-3

● https://oryginalnysmak.pl/sajgonki/
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Załącznik nr. 1

1. „Kciuk uniesiony do góry” w niektórych krajach islamskich jest obraźliwym gestem o podtekście

seksualnym.

Prawda

2. Ułożenie kciuka i palca wskazującego w kształt “O” z w Japonii oznacza, że jesteś gotowy do

rozmowy o pieniądzach.

Prawda

3. Skandynawowie tolerują chwile ciszy w czasie rozmowy.

Prawda

4. Śmiech w wielu krajach może oznaczać zakłopotanie, niepewność czy zażenowanie.

Prawda

5. W Wielkiej Brytanii kompromis uznawany jest za zwycięstwo obu stron.

Prawda – chociaż niektórzy ludzie mogą się nie zgodzić

6. W Rosji uściśnięcie dłoni w rękawiczce uważane jest za uprzejme.

Prawda – czasami jest zbyt zimno, aby zdjąć rękawiczki

7. W Ameryce Łacińskiej wyjście z przyjęcia tuż po kolacji jest uważane za przejaw dobrego

wychowania i dowód na to, że jedzenie było obfite i wyjątkowo smaczne.

Prawda
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8. W niektórych krajach Afryki Subsaharyjskiej normą jest przybycie na kolację z półgodzinnym

opóźnieniem.

Prawda

9. W Afryce, jeśli powiesz swojej najlepszej przyjaciółce, która właśnie wróciła z wakacji, że sporo

przytyła, jest to oznaką Twojego dobrego wychowania i rodzajem komplementu. Oznacza to, że miała

świetne wakacje i jest teraz zdrowsza.

Prawda

10. W Brazylii przesuwanie palcami po szyi jest oznaką obrzydzenia.

Fałsz – oznacza to niezrozumienie

11. W Afryce, jeśli chcesz okazać szacunek osobie starszej, nie możesz patrzeć jej prosto w oczy.

Prawda

12. W Rosji trzymanie rąk w kieszeni podczas rozmowy jest dowodem złego wychowania.

Prawda
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Załącznik nr.2

SZWECJA

PRZEPIS: Köttbullar

Składniki:

300g mięsa mielonego (wołowego lub wieprzowego),

pół szklanki bułki tartej, 1 średnia czerwona cebula,

1 jajko, sól i pieprz, masło lub oliwa do smażenia,

2 łyżki miodu, ćwierć szklanki śmietany.

Przygotowanie:

Bułkę tartą połączyć ze śmietanką, odstawić na kilka minut. Cebulę posiekać, smażyć na patelni

aż będzie miękka. W misce połączyć mięso mielone z jajkiem, miodem, solą i pieprzem, dodać wcześniej

przygotowaną bułkę tartą ze śmietaną oraz cebulkę. Mieszać, do uzyskania jednolitej masy. Uformować

klopsiki wielkości niedużych piłeczek, smażyć na patelni aż do uzyskania złocistego koloru.

UKRAINA

PRZEPIS: Solianka

Składniki:

250-300 g wołowiny, 250-300 g wieprzowiny,

boczek wędzony i kiełbasa swojska ukraińska – dobrej jakości, po małym kawałku,

2 cebule średniej wielkości, pół główki czosnku, najlepiej polskiego,

5-10 ogórków kiszonych, w zależności od oczekiwanej kwasowości,

100-200 ml zalewy z ogórków, 1/3-1/2 selera, 2 marchewki średniej wielkości, 1 korzeń pietruszki,

kawałek pora, liść laurowy, ziele angielskie, sól, pieprz, cytryna, do posypania wedle gustu koperek

lub pietruszka zielona, śmietana do zabielenia.

Przygotowanie:

Mięso myjemy, wrzucamy do zimnej wody. W tym czasie kroimy warzywa – marchew i pietruszkę

w słupki, selera w drobną kostkę, pora w talarki. Gdy woda się zagotuje szumujemy, dorzucamy warzywa

i przyprawy, gotując bulion i szumując go wedle potrzeb. Cebulę kroimy w grubą kostkę, kiełbasę

i boczek tak samo. Smażymy razem, aż powstanie pyszna i aromatyczna mieszanka. Przed końcem

smażenia dodajemy czosnek, zmiażdżony i posiekany lub przeciśnięty przez praskę. Gdy kiełbasa

z cebulą się smażą ścieramy ogórki. Wrzucamy kiełbasę, boczek i cebulę do bulionu, dodajemy ogórki.

Stopniowo, by kontrolować kwaskowatość. Dodajemy też sok z cytryny by podbić smak.

Gotujemy do przejścia się smaków i zmięknięcia ogórków (10-15 min.). Dodajemy sól, młotkowany

albo grubo zmielony pieprz. Podajemy z zieleniną i kleksem śmietany (opcjonalnie).
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INDIE

PRZEPIS: Dahl

Składniki:

400 czerwonej soczewicy łuskanej

3 cebul, 4 łyżki oliwy, 4 pomidory, słoik pulpy pomidorowej lub pomidory z puszki

4 ząbki czosnku, 2 łyżeczki soli, 2 ostre, rozdrobnione suszone papryczki

2 łyżeczki mieszanki jak garam masala, tandari masala lub shoarma

2 łyżeczki kurkumy, 4 cm kawałek imbiru, woda, pietruszka do przybrania

Przygotowanie:

Cebulę obieram, kroję w kostkę. Imbir obieram, ścieram na tarce o grubych oczkach, podobnie postępuję

z czosnkiem. W garnku teflonowym lub żeliwnym podsmażam na oliwie cebulę, dodaję czosnek, imbir,

przyprawy i mieszam. Gdy cebula się zeszkli dolewam rozdrobnione pomidory soczewicę i wodę w ilości

od 2 do 4 szklanek (zależnie od tego ile pomidorów dodałam). Dal musi się ugotować około 20 minut

bowiem łuskana czerwona soczewica łatwo się rozpada. Podaję posypaną pietruszką z chlebkiem naan.

WIELKA BRYTANIA

PRZEPIS: Beef Welligton

Składniki:

1 kg środkowej części polędwicy wołowej, mięso powinno mieć około 10 cm średnicy

oliwa, 2 duże kawałki masła, 1 czerwona cebula

2 ząbki czosnku, 600 gramów świeżych grzybów

100 g wątróbek kurzych (z wolnej hodowli), 1 łyżka sosu Worcestershire

opcjonalnie: ½ łyżeczki oliwy truflowej, 50 g pokruszonej bułki

1 porcja - 500 g gotowego ciasta francuskiego, 1 duże jajko z wolnej hodowli

Sos:

2 cebule, 4 gałązki świeżego tymianku, 1 czubata łyżeczka dżemu z czarnych porzeczek

100 ml madery, 1 czubata łyżeczka musztardy angielskiej, 2 czubate łyżeczki mąki plus dodatkowo

do posypania, 600 ml gorącego wywaru wołowego dobrej jakości

Przygotowanie:

Dużą patelnię rozgrzej na dużym ogniu. Wołowinę natrzyj solą morską i czarnym pieprzem. Wlej sporo

oliwy na patelnię. Włóż mięso, dodaj kawałek masła i 1 gałązkę rozmarynu. Wołowinę obsmaż w sumie

przez 4 minuty, regularnie obracając za pomocą szczypiec. Następnie przełóż na talerz. Wytrzyj patelnię

i postaw na średnim ogniu. Obierz cebulę i czosnek. Pokrój grzyby w cienkie plasterki.

Na patelnię wlej trochę oliwy, wrzuć grzyby i pozostały kawałek masła. Oberwij resztkę listków

rozmarynu, smaż 15 minut, do miękkości, regularnie mieszając. Grzyby powinny się zrumienić.
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Wrzuć wątróbki, dodaj sos Worcestershire, zamieszaj, smaż kilka minut. Całość przełóż na dużą deskę

i skrop oliwą truflową, jeśli jej używasz. Całość posiekaj nożem na rustykalną, ale możliwą

do rozprowadzania konsystencję. Spróbuj, dopraw, dodaj pokruszoną bułkę, wymieszaj. Rozgrzej

piekarnik do 210 stopni. Ciasto wyłóż na posypany mąką blat, rozwałkuj na prostokąt o wymiarach

30 x 40 cm – dłuższy bok na dole. Rozłóż grzyby na cieście, zostawiając 5 cm wolnej powierzchni z obu

końców i na brzegu najbardziej oddalonym od siebie. Puste miejsce posmaruj jajkiem. Wołowinę ułóż

jak najbliżej siebie, mięso zawiń w ciasto i zbierz brzegi. Przełóż na blachę wyłożoną papierem

do pieczenia. Ułóż tak, aby zakładka była pod spodem. Posmaruj jajkiem. Przygotowania można

wstrzymać na tym etapie, a mięso w cieście wstawić do lodówki. Pamiętaj, żeby wyjąć je na 1 ½ godziny

przed pieczeniem. Następnie postaw blachę na kuchence i podgrzewaj, aż spód zacznie się zrumieniać.

Potem przestaw do piekarnika i piecz 40 minut, wołowina będzie różowa i soczysta. Dwie zewnętrzne

porcje wypieką się mocniej, ale niektórym to odpowiada. W międzyczasie obraną i pokrojoną w spore

kawałki cebulę wrzuć na patelnię na średnim ogniu. Dodaj trochę oliwy i listki tymianku. Smaż 20 minut,

mieszając od czasu do czasu. Dodaj dżem, zamieszaj i duś, aż całość stanie się błyszcząca i ściemnieje.

Wlej maderę, podpal zapałką i wypal alkohol. Dodaj musztardę i mąkę, zamieszaj. Stopniowo wlewaj

wywar. Gotuj to pożądanej konsystencji, następnie zmiksuj blenderem ręcznym i przetrzyj przez sito

lub zostaw w tej konsystencji. Upieczoną wołowinę zostaw na 5 minut, następnie pokrój na 2 cm plastry

i podawaj sosem i warzywami.

CHINY

PRZEPIS: Sajgonki

Składniki:

papier ryżowy, 600 g mięsa mielonego wieprzowo – wołowego

100 g makaronu sojowego lub ryżowego (nitki)

1 marchewka, 1/2 szklanki suszonych grzybów mun

cebula, 1 ząbek czosnku, 2 jajka, 3 łyżki sosu sojowego

1 łyżka sosu rybnego, mała szczypta cukru, sól, pieprz

Przygotowanie:

Grzyby mun i makaron sojowy (lub ryżowy) przygotować według przepisu na opakowaniu. Makaron

odsączyć i pociąć na krótkie nitki, grzyby pociąć na małe i cienkie paseczki. Do miski przełożyć mięso

mielone. Dodać startą na małych oczkach marchewkę, pocięty makaron i grzyby mun. Następnie wrzucić

jajka, posiekaną cebulę i drobniutko posiekany czosnek. Wlać sos sojowy, sos rybny, wsypać szczyptę

cukru, sól i pieprz. Dokładnie wszystko wymieszać (najlepiej dłonią).

Do miski wlać ciepłą wodę. Pojedynczo zanurzać papier ryżowy, aż zmięknie i położyć na desce. Nałożyć

porcję farszu i ciasno zwinąć (tak jak krokiety). Smażyć porcjami w rozgrzanym, głębokim tłuszczu
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na złocistobrązowy kolor. Następnie wyjąć na papierowy ręcznik.

Klasyczny sos rybny:

Czosnek drobno posiekać lub przecisnąć przez praskę i przełożyć do miseczki. Dodać resztę składników

i dokładnie wymieszać, aż do rozpuszczenia cukru.

Słodki sos chili:

Papryczkę chili przeciąć i usunąć pestki. Następnie posiekać i utrzeć w moździerzu, zostawiając drobne

kawałeczki. Utarte chili przełożyć do rondelka i dodać wodę, ocet ryżowy, cukier, bardzo drobno

posiekany czosnek i starty imbir. Gotować na małym ogniu około 3 – 4 minut. Mąkę ziemniaczaną

rozrobić z odrobiną zimnej wody i ciągle mieszając wlać do gotującego się sosu. Mieszać, aż sos

zgęstnieje. Na koniec dodać sok z limonki i doprawić solą.
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Załącznik nr. 3

SZWECJA

UKRAINA

INDIE
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W. BRYTANIA

CHINY
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