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Temat lekcji:Wyroby z ciasta francuskiego. 
Cel Lekcji: Zapoznanie z tradycyjną metodą wytwarzania ciast francuskich, specyfiką i 

warunkamiprodukcji, oraz przebiegiem procesu spulchniania. 

 

Ćwiczenia- zadania dla 
uczniów” 
1.Czego nauczą się 

uczniowie dzięki ćwiczeniu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Krótki opis 
ćwiczenia z 
zastosowaniem TIK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Polecenie do 
ćwiczenia dla uczniów 

 

 

 

1. Zapoznanie się z procesem technologicznym ciasta 

francuskiego: 

1.Ciasto francuskie otrzymuje się poprzez połączenie 

mąki, jaj, wody i innych surowców w jednolitąmasę, 

a następnie przekładanie jej tłuszczem za pomocą 

wałkowania i składania. 

2.Spulchnianie ciasta francuskiego odbywa się 

poprzez kilkakrotne wałkowanie ciasta z 

odpowiednioprzygotowanym tłuszczem i w wyniku 

tego procesu tworzą się cienkie warstwy na przemian 

tłuszczu iciasta- w trakcie wypieku tłuszcz wytapia 

się uwydatniając warstwową strukturę ciasta. 

 

2.Przedstawienie filmiku instruktażowego,, Jak zrobić 

ciasto francuskie – Grados oraz schematu rysunkowego. 

W celu wyprodukowania ciasta francuskiego należy 

wykonać następujące czynności technologiczne: 

a)przygotowanie ciasta tzw. gruntu 

b)leżakowanie ciasta 

c)formowanie ciasta 

d)przygotowanie tłuszczu 

e)formowanie i chłodzenie tłuszczu  

f)zawijanie tłuszczu 

g)kilkukrotne wałkowanie i leżakowanie ciasta 

h)formowanie 

 i)wypiek 

Następnie zadaniem uczniów jest rozwiązanie quizu 

na podstawie informacji zdobytych podczas 

prezentacji. Nauczyciel wyświetla uczniom 

przygotowany wcześniej na stronie 

https://learningapps.org/ quiz, stworzony na zasadach 

konkursu „Milionerzy”. 

Rozwiązywanie Quizu  
-Wymień surowce do produkcji ciast francuskich? 

- Jak odbywa się spulchnianie ciasta francuskiego? 

- Opisz proces produkcyjny ciasta francuskiego metodą 

tradycyjną. 

 - Jaka jest specyfika faz produkcji? 

- Skonstruuj schemat technologiczny produkcji ciasta 

francuskiego w programie Office. 



Uzasadnienie 
zastosowania TIK 
/korzyści dla uczenia się 

uczniów, dlaczego użycie 
TIK jest w tym miejscu 
lepsze niż tradycyjne 
metody 
 

Wykorzystanie do nauki narzędzi TIK zdecydowanie 

poprawia motywację u uczniów, wpływa na efektywność 

zajęć, uatrakcyjnia je pod każdym względem. Uczniowie 

mają poczucie, że sami coś tworzą, na bazie dotychczasowej 

wiedzy.  

Wskazówki dla 
naśladowców 
 
 
 

Uczniom należy wcześniej stworzyć konto na w/w stronie. 

Dzięki temu te i podobne zadania będzie można powtarzać, 

bo program daje szeroki wybór możliwości. Link do strony 

można zapisać na tablicy ( nie jest to nazwa polska, więc 

dzieci mogą mieć trudności). Podczas przystąpienia po raz 

pierwszy do pracy nauczyciel musi również po 

zalogowaniuzmienić uczniom ustawienie na język polski. 

Sprzęt i narzędzia TIK, zasoby, źródła wykorzystane do ćwiczeń, zadania dla uczniów 

Komputery, dostęp do Internetu, tablica interaktywna,learningapps.org/ 

 

Materiały dla ucznia i nauczyciela 

zbędne 

 

 


