
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZUDCU 
 
 
 
 
 
 

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA 
DO KURSU  

DEKORACJA POTRAW I CARVING  
-sztuka rzeźbienia w owocach i warzywach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 

Czudec – 2012 
 
 
 
 
 
 
Autorzy: 

mgr inż. Monika Tarczyńska - Obrocka 



2 
 

Spis treści                             Str. 
 
 
Wprowadzenie             

I.   Założenia programowo-organizacyjne 

     kształcenia w zawodzie                                             6      

          1. Opis pracy w zawodzie    6       

  2. Zalecenia dotyczące organizacji kształcenia 6     

     Wykaz modułów i jednostek modułowych 

     do programu nauczania      7                                     

Dydaktyczna mapa programu nauczania   8     

II.  Plan nauczania      10    

III. Moduły kształcenia w zawodzie    12 

     Jednostka modułowa 512[02] K1.01      

     Dekoracje z owoców     16 

     Jednostka modułowa 512[02] K1.02      

Dekoracje z warzyw     21 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
       
 
 

 
 
3 



Wprowadzenie 

Carving – sztuka rzeźbienia w owocach i warzywach – popularna w krajach 

azjatyckich obecnie powoli podbija inne kontynenty, zdobywa coraz większą liczbę 

zwolenników, również w Polsce. Duże zainteresowanie tajlandzką sztuką rzeźbienia  

w owocach i warzywach związane jest nie tylko z jej artyzmem, ale też z konkretnymi 

korzyściami, jakie może przynieść Carving na przykład w restauracji. Celem carvingu jest 

uczynienie jedzenia bardziej atrakcyjnym i apetycznym, a także łatwiejszym do 

skonsumowania. Dekoracje z owoców i warzyw stanowią wspaniałą ozdobę bufetu lub 

bankietu. Za pomocą  rzeźb z owoców lub warzyw w  bardzo prosty sposób można nadać 

imprezie niepowtarzalny charakter - podkreślić tematyczność, na przykład bufet tajlandzki, 

bufet hawajski, ślub czy urodziny. Carving jest też świetną formą reklamy, więc umieszczenie 

logo firmy bądź marki na kunsztownie wyrzeźbionych owocach jest szeroko wykorzystywane 

w świecie przy okazji różnych wystaw, pokazów, otwierania nowych obiektów, ich 

promowania czy bankietów okolicznościowych. Odpowiednie wyeksponowanie  

i udekorowanie potraw zachwyca najpierw oko a potem podniebienie konsumentów. 

Celem szkolenia słuchacza kursu systemem modułowym jest przygotowanie  

aktywnego, mobilnego i skutecznie działającego przyszłego personelu zakładu 

gastronomicznego. Realizacja modułowego programu kursu zapewni opanowanie przez 

słuchaczy niezbędnych wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania dekoracji  

z warzyw i owoców. 

Kształcenie modułowe charakteryzuje się tym, że proces uczenia się dominuje nad procesem 

nauczania oraz wykorzystuje się w szerokim zakresie zasadę zastosowania teorii w praktyce. 

Program modułowy jest elastyczny, poszczególne jednostki można wymieniać, modyfikować, 

uzupełniać oraz dostosowywać do poziomu wymaganych umiejętności  

i wymagań lokalnego rynku pracy. 

 Moduły kursu zawierają: cele kształcenia, wykaz jednostek modułowych, schemat 

jednostek modułowych, literaturę. 

 Jednostka modułowa zawiera: szczegółowe cele kształcenia, materiał nauczania, 

ćwiczenia, środki dydaktyczne, propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć 

edukacyjnych słuchacza. 
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W programie został przyjęty system kodowania modułów i jednostek modułowych 

zawierający elementy: 

• Symbol cyfrowy zawodu zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów szkolnictwa 

zawodowego, 

• Symbol literowy S dla modułów specjalizacyjnych, 

• Cyfra arabska dla kolejnej wyodrębnionej w module jednostki modułowej 

Zapis kodowania modułu 

512001.K1 

512001– symbol cyfrowy zawodu: kucharz 

K1 – pierwszy moduł kursu: Dekoracje z owoców 

Przykładowy zapis kodowania jednostki modułowej 

512001.K1 o1 

512001  – symbol cyfrowy zawodu: kucharz 

K1 – pierwszy moduł kursu: Dekoracje z owoców 

01 – pierwsza jednostka wyodrębniona w module K1: Przygotowanie owoców i narzędzi do 

obróbki 
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I. Założenia programowo-organizacyjne kształcenia 

Kurs: DEKORACJA POTRAW I CARVING  

-sztuka rzeźbienia w owocach i warzywach 

1. Opis pracy w zawodzie 

Typowe stanowiska pracy 

Słuchacze po ukończeniu kursu  mogą podejmować pracę w :  

• w obiektach zbiorowego żywienia typu otwartego: restauracje, firmy cateringowe, 

bufety,  

• w obiektach zbiorowego żywienia typu zamkniętego: stołówki sanatoryjne, domów 

wczasowych, pensjonatów, 

Umiejętności zawodowe 

W wyniku kształcenia na kursie słuchacz powinien umieć: 

• dobierać owoce i warzywa do wykonania dekoracji, 

• dobierać narzędzia do wykonania dekoracji, 

• stosować różne techniki sporządzania dekoracji z warzyw  

i owoców, 

• dobierać warunki przechowywania dekoracji z warzyw  

• i owoców, 

• stosować zasady bezpiecznej i higienicznej pracy, 

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu 

• ogólna sprawność, 

• wydolność układu oddechowego i układu krążenia, 

• dobry wzrok, słuch, zmysł smaku i powonienia, 

• umiejętność pracy w zespole. 

Zalecenia dotyczące organizacji procesu dydaktycznego 

 Podstawowym celem kształcenia na kursie  jest opanowanie przez słuchaczy 

podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu sporządzania  dekoracji z owoców 

i warzyw.  

Treści programowe zawarte są w dwóch modułach: 

1. Dekoracje z owoców. 2. Dekoracje  warzyw. 
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Wykaz modułów i jednostek modułowych 

 

Do kursu: DEKORACJA POTRAW I CARVING  

        -sztuka rzeźbienia w owocach i warzywach 

 

 

 

 

Symbol jednostki 

modułowej 

 

 

Moduły kursu 

i zestawienie jednostek modułowych 

 

 

Orientacyjna 

liczba godzin na 

realizację 

 

 

Moduł 512001 .K1 

DEKORACJE Z OWOCÓW 

 

 

 

512001.K1.01 Przygotowanie owoców i narzędzi do obróbki 4 

512001.K1.02 Aranżacje z owoców: 

Stopień I podstawowy 

 

4 

Stopień II średniozaawansowany 4 

Moduł 512[02].K2 

DEKORACJE Z WARZYW 

 

    512001.K2.01 Przygotowanie warzyw i narzędzi do obróbki 3 

    512001.K2.02 Dekoracje z warzyw:  

Stopień I podstawowy 

 

4 

Stopień II średniozaawansowany 5 
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Dydaktyczna mapa programu nauczania 

 

 

PROGRAM NAUCZANIA  

DO KURSU  

DEKORACJA POTRAW I CARVING 

-sztuka rzeźbienia w owocach i warzywach 

 

512001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

512001.K1.01 

Przygotowanie owoców i narzędzi do 

obróbki 

 

                                                                        

 

 

↓ 
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Moduł 512001.K2 

Dekoracje z warzyw 

 

Moduł512001 .K1 

Dekoracje z owoców 

 

512001.K2.01 

Przygotowane warzyw i narzędzi do obróbki 

 

512001.K1.02 

Aranżacje z owoców 

 

512001.K2.02 

Dekoracje z warzyw 
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Praca słuchaczy kursu powinna być oparta na ćwiczeniach praktycznych. Proponowane 

ćwiczenia zamieszczone są w programach jednostek modułowych. Ćwiczenia powinny być 

wykonywane samodzielnie w pracowni gastronomicznej. Podstawowe środki dydaktyczne to: 

• stanowiska wyposażone w sprzęt kuchenny, 

• zestaw noży, 

• zlewozmywaki, 

• lodówka, 

• zastawa stołowa, 

• bielizna stołowa. 
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II. Plan nauczania 

MODUŁ JEDNOSTKA 

MODUŁOWA 

TEMATY ZAJĘĆ ILOŚĆ 

GODZIN 

 

Moduł 

512001.K1 

Dekoracje z 

owoców 

 

 

 

512001.K1.01 

Przygotowanie owoców i 

narzędzi do obróbki 

 

1. Carving – wiadomości wstępne. 1 

2. Narzędzia i noże 1 

3. Przygotowanie owoców 1 

4.Przechowywanie dekoracji 1 

 

512001.K1.02 

Aranżacje  

z owoców 

 

 

 

 

 

 

1. Aranżacje z jabłka 1 

2. Aranżacje z banana 1 

3. Aranżacje z owoców     

cytrusowych 

1 

4. Aranżacje z ananasa 1 

5. Aranżacje z melona 1 

6. Aranżacje z mango 1 

7. Aranżacje z arbuza 2 

Moduł 

512001.K2 

Dekoracje z 

Warzyw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

512001.K2.01 

Przygotowane warzyw i 

narzędzi do obróbki 

1. Przygotowanie warzyw, narzędzi  

i noży do pracy. 

1 

2. Techniki cięć 1 

3. Przechowywanie dekoracji 1 

 

512001.K2.02 

Dekoracje z 

Warzyw 

 

 

 

 

 

1. Dekoracje z pora 1 

2. Dekoracje z cebuli 1 

3. Dekoracje z pomidora 1 

4. Dekoracje z ogórka 1 

5. Dekoracje z rzodkiewki, rzodkwi 1 

6. Dekoracje z marchwi 1 

7. Dekoracje z kapusty pekińskiej 1 

8. Dekoracje z buraka 1 
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 9. Wykorzystanie dekoracji z warzyw 

i owoców do zdobienia  półmisków, 

talerzy, salaterek itp.  

1 

RAZEM: 24 
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III. Moduł kształcenia  

MODUŁ DO KURSU  

 DEKORACJA POTRAW I CARVING 

-sztuka rzeźbienia w owocach i warzywach 

512001 .K1 

Dekoracje z owoców 

1.  Cele kształcenia 

W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 

• określać zasady doboru owoców nadających się do wykonania dekoracji, 

• określać zasady doboru noży i narzędzi do sporządzania dekoracji z owoców,  

• stosować techniki wykonywania dekoracji z owoców, 

• posługiwać się nożami i narzędziami do wykonywania dekoracji z owoców, 

• aranżować dekoracje z owoców, 

• określać zasady przechowywania dekoracji z owoców, 

• przestrzegać i stosować przepisy bhp przy obsłudze narzędzi do wykonywania 

dekoracji z owoców, 

• korzystać z literatury zawodowej i innych źródeł informacji. 

 

512001.K2 

Dekoracje z warzyw 

2.  Cele kształcenia 

W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 

• określać zasady doboru warzyw nadających się do wykonania dekoracji, 

• określać zasady doboru noży i narzędzi do sporządzania dekoracji z warzyw,  

• stosować techniki wykonywania dekoracji z warzyw, 

• posługiwać się nożami i narzędziami do wykonywania dekoracji  

z warzyw, 

• aranżować dekoracje z warzyw, 

• określać zasady przechowywania dekoracji z warzyw, 

• przestrzegać i stosować przepisy bhp przy obsłudze narzędzi do wykonywania 

dekoracji z warzyw, 

• korzystać z literatury zawodowej i innych źródeł informacji. 
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3. Wykaz jednostek modułowych 

 

 

 

 

Symbol jednostki 

modułowej 

 

 

 

Nazwa jednostki modułowej 

 

Orientacyjna 

liczba godzin na 

realizację 

 

 

512001.K1.01 Przygotowanie owoców i narzędzi do obróbki 4 

512001.K1.02 Aranżacje z owoców 
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512001.K2.01 

 

Przygotowane warzyw i narzędzi do obróbki 3 

512001.K2.02 

 

Dekoracje z warzyw 
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4. Schemat układu jednostek modułowych 

 

 

PROGRAM NAUCZANIA  

DO KURSU  

DEKORACJA POTRAW I CARVING 

-sztuka rzeźbienia w owocach i warzywach 

 

512001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

512001.K1.01 

Przygotowanie owoców i narzędzi do 

obróbki 

 

                                                                        

 

 

↓ 
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Moduł 512001.K2 

Dekoracje z warzyw 

 

Moduł512001 .K1 

Dekoracje z owoców 

 

512001.K2.01 

Przygotowane warzyw i narzędzi do obróbki 

 

512001.K1.02 

Aranżacje z owoców 

 

512001.K2.02 

Dekoracje z warzyw 
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5. Literatura 

↓↓ 

• Prochaska Ludek: „ Wyczarowane z owoców”; Świat Książki 

• Prochaska Ludek: „ Wyczarowane z warzyw”; Świat Książki 

• Rajmund Królik „Carving” 

• Rajmund Królik „Carving” cz. II 

• Rajmund Królik „Księga Carvingu” 

• Fantazje z owoców i warzyw „Akademia Carvingu” 

• Internet 
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Jednostka modułowa  

512001.K1.01 

 

Przygotowanie owoców i narzędzi do obróbki 

1. Szczegółowe cele kształcenia 

W wyniku procesu kształcenia słuchacz powinien umieć: 

• dobrać noże i sprzęt do wykonania dekoracji z owoców, 

• dobrać owoce nadające się do wykonania dekoracji, 

• zorganizować stanowisko pracy do sporządzania dekoracji  

z owoców, 

• przechować wykonaną dekorację z owoców. 

2. Materiał nauczania. 

Carving. Noże do wykrawania. Zestawy narzędzi. Owoce do dekoracji. 

 Przechowywanie dekoracji. 

3. Ćwiczenia 

• Dobieranie owoców do dekoracji. 

• Dobieranie noży i narzędzi do wykrawania dekoracji z owoców. 

 

 

NÓŻ TAJSKI DWUSTRONNY do carvingu -   

Kulisty kształt rękojeści ma umożliwić obracanie noża w palcach podczas pracy ,co jest 

szczególnie ważne przy wykonywaniu precyzyjnych cięć.  

W miejscu trzymania noża palcami  -  chropowata powierzchnia uniemożliwiającą 

wyślizgiwanie się noża. Cała rękojeść noża i skuwki z hartowanej stali nierdzewnej aby nie 

zachodziły reakcje chemiczne z sokami owocowymi. 

Nóż posiadać ma  dwa równie oste ostrza z hartowanej stali nierdzewnej. 

Jedno ostrze o grubości 0.5 mm  elastyczne co jest pomocne przy większości cieć .  

Drugie ostrze o grubości 1 mm, które prawie w ogóle nie ulega wygięciu.  

Przydaje się to szczególnie przy twardszych owocach i warzywach takich jak dynia lub 

marchew. Ostrza chowane są w skuwki ,które chronią przed skaleczeniem lub uszkodzeniem 

ostrzy. 
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POZOSTAŁE NOŻE 

 

NoNożże o przekroju owalnyme o przekroju owalnym

 
 

NoNożże o przekroju tre o przekroju tróójkjkąątnymtnym
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NNóóżż w ksztaw kształłcie sierpacie sierpa

 
 

 

 

Dwustronna Dwustronna łłyyżżeczkaeczka
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4. Środki dydaktyczne 

• stanowiska wyposażone w sprzęt kuchenny, 

• zestaw noży, 

• zlewozmywaki, 

• lodówka, 

• zastawa stołowa, 

• bielizna stołowa, 

• schematy, 

• katalogi, 

• foliogramy, rzutnik, 

• TV, DVD, 

• plansze. 

 

5. Wskazania metodyczne do realizacji programu jednostki 

  

 Podczas realizacji programu nauczania należy stosować metodę wykładu 

wprowadzającego, instruktażu, pokazu i ćwiczeń praktycznych, dyskusji dydaktycznej. 

 Przed rozpoczęciem jednostki 512001K1.01 prowadzący powinien przygotować 

materiały potrzebne do wykonania ćwiczeń: plansze , filmy, TV, DVD, zestaw noży, 

narzędzia do wykrawania. 

 Zajęcia powinny odbywać się w pracowni technologii gastronomicznej i pracowni 

multimedialnej w grupach z podziałem na zespoły 1-2 osobowe. W ramach zajęć kursu 

słuchacze wykonują ćwiczenia, a zadaniem prowadzącego jest pomoc w wykonywaniu 

pierwszego wytworu, a następnie  obserwacja przebiegu ćwiczeń wykonywanych przez 

kursanta samodzielnie. 

 Realizując program należy zwrócić szczególną uwagę na: 

• poprawne rozróżnianie i dobieranie narzędzi i noży do wykrawania dekoracji z 

owoców, 

• poprawne dobierania owoców do dekoracji potraw, 

• przestrzeganie zasad bhp podczas ćwiczeń.  
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6. Propozycje metod sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia 

 Sprawdzanie postępów  słuchaczy powinno odbywać się przez cały 

czas realizacji jednostki modułowej na podstawie kryteriów przedstawionych na początku 

zajęć. Umiejętności praktyczne proponuje się sprawdzać przez obserwację czynności 

wykonywanych przez słuchaczy podczas realizacji ćwiczeń. 

 Po wykonaniu wszystkich ćwiczeń zaleca się przeprowadzić zaliczenie jednostki 

modułowej w postaci wykonania losowo wybranego ćwiczenia praktycznego. 

Omówienie i wciągnięcie wniosków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jednostka modułowa  

512001.K1.02 

Aranżacje z owoców 

1. Szczegółowe cele kształcenia 

W wyniku procesu kształcenia słuchacz powinien umieć: 

- wykonać dekorację stosując poznane techniki wycinania kwiatów, liści i innych ozdób  

w  owocach tj: 

• jabłka,  

• banany, 

• mango, 

• owoce cytrusowe, 

• ananasy, 

• arbuzy, 

• melony, 

  - dobrać dekorację z owoców do potraw. 

-tworzyć kompozycje z wykonanych elementów. 

2. Materiał nauczania. 

Noże do wykrawania. Zestawy narzędzi. Dekoracje z owoców.  Carving. 

Przechowywanie dekoracji. 

3. Ćwiczenia 

• Dobieranie owoców do dekoracji. 

• Dobieranie noży i narzędzi do wykrawania dekoracji z owoców. 

• Wykonywanie dekoracji z owoców takich jak: 
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- delfin z banana 

 

 
- łabędź z jabłka 

 

- wachlarz z jabłka 

 

 

 
- kogut z ananasów 
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- wóz z ananasów 

 

 
- kwiat w arbuz 

 

 
- rzeźbienie w arbuzach 

- paw z arbuza 
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- kwiaty, napisy na dyni i melonie 

- rzeźbienie w mango 

 

4. Środki dydaktyczne 

• stanowiska wyposażone w sprzęt kuchenny, 

• zestaw noży, 

• zlewozmywaki, lodówka, 

• zastawa stołowa, bielizna stołowa, 

• schematy, katalogi, plansze, 

• foliogramy, rzutnik, TV. 

5. Wskazania metodyczne do realizacji programu jednostki 

  Podczas realizacji programu nauczania należy stosować metodę wykładu 

wprowadzającego, instruktażu, pokazu i ćwiczeń praktycznych, dyskusji dydaktycznej. 

 Przed rozpoczęciem jednostki 512001K1.02 prowadzący powinien przygotować 

materiały potrzebne do wykonania ćwiczeń: plansze , filmy, TV, DVD, zestaw noży, 

narzędzia do wykrawania. 

 Zajęcia powinny odbywać się w pracowni technologii gastronomicznej i pracowni 

multimedialnej w grupach z podziałem na zespoły 1-2 osobowe. W ramach zajęć kursu 

słuchacze wykonują ćwiczenia, a zadaniem prowadzącego jest pokaz . instruktaż i pomoc w 

wykonywaniu pierwszego wytworu, a następnie  obserwacja przebiegu ćwiczeń 

wykonywanych przez kursanta samodzielnie. 

 Realizując program należy zwrócić szczególną uwagę na: 

• poprawne rozróżnianie i dobieranie narzędzi i noży do wykrawania dekoracji z 

owoców,      
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• poprawne dobierania owoców do dekoracji potraw, 

• poprawne wykonywanie dekoracji z owoców, 

• przestrzeganie zasad bhp podczas ćwiczeń.  

 

6. Propozycje metod sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia 

 Sprawdzanie postępów  słuchaczy powinno odbywać się przez cały 

czas realizacji jednostki modułowej na podstawie kryteriów przedstawionych na początku 

zajęć. Umiejętności praktyczne proponuje się sprawdzać przez obserwację czynności 

wykonywanych przez słuchaczy podczas realizacji ćwiczeń. 

 Po wykonaniu wszystkich ćwiczeń zaleca się przeprowadzić zaliczenie jednostki 

modułowej w postaci wykonania losowo wybranego ćwiczenia praktycznego. 

Omówienie i wciągnięcie wniosków. 
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Jednostka modułowa  

512001.K2.01 

 

Przygotowanie warzyw i narzędzi do obróbki 

1. Szczegółowe cele kształcenia 

W wyniku procesu kształcenia słuchacz powinien umieć: 

• dobrać noże i sprzęt do wykonania dekoracji z warzyw, 

• dobrać warzywa nadające się do wykonania dekoracji, 

• zorganizować stanowisko pracy do sporządzania dekoracji  

z warzywa, 

• przechować wykonaną dekorację z warzyw. 

2. Materiał nauczania. 

Carving. Noże do wykrawania. Zestawy narzędzi. Warzywa do dekoracji. Przechowywanie 

dekoracji. 

3. Ćwiczenia 

• Dobieranie warzyw do dekoracji. 

• Dobieranie noży i narzędzi do wykrawania dekoracji z warzyw. 

4. Środki dydaktyczne 

• stanowiska wyposażone w sprzęt kuchenny, 

• zestaw noży, 

• zlewozmywaki, 

• lodówka, 

• zastawa stołowa, 

• bielizna stołowa, 

• schematy, 

• katalogi, plansze 

• foliogramy, rzutnik, TV 
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5. Wskazania metodyczne do realizacji programu jednostki 

  Podczas realizacji programu nauczania należy stosować metodę wykładu 

wprowadzającego, instruktażu, pokazu i ćwiczeń praktycznych, dyskusji dydaktycznej. 

 Przed rozpoczęciem jednostki 512001K2.01 prowadzący powinien przygotować 

materiały potrzebne do wykonania ćwiczeń: plansze , filmy, TV, DVD, zestaw noży, 

narzędzia do wykrawania. 

 Zajęcia powinny odbywać się w pracowni technologii gastronomicznej i pracowni 

multimedialnej w grupach z podziałem na zespoły 1-2 osobowe. W ramach zajęć kursu 

słuchacze wykonują ćwiczenia, a zadaniem prowadzącego jest pomoc w wykonywaniu 

pierwszego wytworu, a następnie  obserwacja przebiegu ćwiczeń wykonywanych przez 

kursanta samodzielnie. 

 Realizując program należy zwrócić szczególną uwagę na: 

• poprawne rozróżnianie i dobieranie narzędzi i noży do wykrawania dekoracji  

     z warzyw, 

• poprawne dobierania warzyw do dekoracji potraw, 

• przestrzeganie zasad bhp podczas ćwiczeń.  

6. Propozycje metod sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia 

 Sprawdzanie postępów  słuchaczy powinno odbywać się przez cały 

czas realizacji jednostki modułowej na podstawie kryteriów przedstawionych na początku 

zajęć. Umiejętności praktyczne proponuje się sprawdzać przez obserwację czynności 

wykonywanych przez słuchaczy podczas realizacji ćwiczeń. 

 Po wykonaniu wszystkich ćwiczeń zaleca się przeprowadzić zaliczenie jednostki 

modułowej w postaci wykonania losowo wybranego ćwiczenia praktycznego. 

Omówienie i wciągnięcie wniosków. 
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Jednostka modułowa  

512001.K2.02 

Dekoracje z warzyw 

1. Szczegółowe cele kształcenia 

W wyniku procesu kształcenia słuchacz powinien umieć: 

- wykonać dekorację stosując poznane techniki wycinania kwiatów, liści i innych ozdób  

w  warzywach tj: 

• por, 

• cebula, 

• pomidor, 

• ogórek, 

• burak, 

• rzodkiewka,  

• rzodkiew, 

• marchewka, 

• kapusta pekińska. 

      - dobrać dekorację z warzyw do potraw, 

- tworzyć kompozycje z wykonanych elementów. 

2. Materiał nauczania. 

Noże do wykrawania. Zestawy narzędzi. Dekoracje z warzyw.  Carving. 

Przechowywanie dekoracji. 

3. Ćwiczenia 

• Dobieranie warzyw do dekoracji. 

• Dobieranie noży i narzędzi do wykrawania dekoracji z warzyw. 

• Wykonywanie dekoracji z warzyw. wytwory z owoców i warzyw takich jak: 
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- lilia z cebuli 

      

- róża z rzodkwi 
 

 

 

 

 

 

- kwiat z peperoni 
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- aster z kapusty pekińskiej 

 

- róże z buraków 

 

-kalia z białej rzodkwi 
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- papugi z rzodkwi 

 

-róża z marchewki 

 

- dekoracje z rzodkiewki 
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- koszyk z dyni 

                                      

- ptak z selera 

-róża w melonie 

- koszyk z pomidora,  

-drobne kwiatki z białej rzodkwi 

- lilia z pora 

- aster z pora 

- liść z ogórka 

- wachlarz z ogórka 

      - listki z pora 
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4. Środki dydaktyczne 

• stanowiska wyposażone w sprzęt kuchenny, 

• zestaw noży, 

• zlewozmywaki, 

• lodówka, 

• zastawa stołowa, bielizna stołowa, 

• schematy, foliogramy, 

• katalogi, plansze, rzutnik, TV. 

5. Wskazania metodyczne do realizacji programu jednostki 

  Podczas realizacji programu nauczania należy stosować metodę wykładu 

wprowadzającego, instruktażu, pokazu  i ćwiczeń praktycznych, dyskusji dydaktycznej. 

 Przed rozpoczęciem jednostki 512001K2.02 prowadzący powinien przygotować 

materiały potrzebne do wykonania ćwiczeń: plansze , filmy, TV, DVD, zestaw noży, 

narzędzia do wykrawania. 

 Zajęcia powinny odbywać się w pracowni technologii gastronomicznej i pracowni 

multimedialnej w grupach z podziałem na zespoły 1-2 osobowe. W ramach zajęć kursu 

słuchacze wykonują ćwiczenia, a zadaniem prowadzącego jest pomoc w wykonywaniu 

pierwszego wytworu, a następnie  obserwacja przebiegu ćwiczeń wykonywanych przez 

kursanta samodzielnie. 

 Realizując program należy zwrócić szczególną uwagę na: 

• poprawne rozróżnianie i dobieranie narzędzi i noży do wykrawania dekoracji z 

warzyw, 

• poprawne dobierania warzyw do dekoracji potraw, 

• poprawne wykonywanie dekoracji z warzyw, 

• przestrzeganie zasad bhp podczas ćwiczeń.  

6. Propozycje metod sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia 

 Sprawdzanie postępów  słuchaczy powinno odbywać się przez cały 

czas realizacji jednostki modułowej na podstawie kryteriów przedstawionych na początku 

zajęć. Umiejętności praktyczne proponuje się sprawdzać przez pokaz i obserwację czynności 

wykonywanych przez słuchaczy podczas realizacji ćwiczeń. 

 Po wykonaniu wszystkich ćwiczeń zaleca się przeprowadzić zaliczenie jednostki 

modułowej w postaci wykonania losowo wybranego ćwiczenia praktycznego. 
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