Ankieta dla uczniów biorących udział w projekcie „Comenius”
Dotyczy preferencji gotowania charakterystycznych
potraw dla Polski i Niemiec.

1. Które z wymienionych potraw, charakterystycznych dla
Polski chciałabyś( chciałbyś) gotować podczas warsztatów i
zajęć kulinarnych. (Podkreśl 10 potraw).

1. pierogi
2. schabowy
3. kotlet schabowy
4. kotlet mielony
5. bigos
6. galareta mięsna
7. golonka
8. żurek
9. kapuśniak
10.

krupnik

11.

barszcz czerwony

12.

rosół

13.

zupa pomidorowa

14.

zupa ogórkowa

15.

zupa grzybowa

16.

faworki

17.

babka

18.

makowiec

19.

sernik

20.

pierniki

21.

mazurek

22.

pączki

23.

rogale

24.

krupnik

2. Czy znasz potrawy charakterystyczne dla kuchni Niemiec?

TAK

NIE

3. Czy znasz zasady bezpieczeństwa i higieny, które należy
przestrzegać podczas gotowania?
TAK

NIE

4. Która potrawa charakterystyczna dla Polski, jest Twoją
ulubioną?(wymień 3)
-

Opracowanie ankiety i jej wyników:
Z. Czechowska, P. Rutkowska

Opracowanie wyników ankiety dla uczniów biorących udział w
projekcie „Comenius”. Dotyczyła preferencji gotowania
charakterystycznych
potraw dla Polski i Niemiec.
1. Próba badawcza przeprowadzona na grupie 29 uczniów losowo
wybranych i reprezentujących różne klasy.
2. Ankieta była anonimowa, uczniowie udzielali odpowiedzi na 4 krótkie
pytania otwarte i zamknięte.
Wyniki ankiety
·

Na 1 pytanie, brzmiące: Które z wymienionych potraw,
charakterystycznych dla Polski chciałabyś( chciałbyś) gotować
podczas warsztatów i zajęć kulinarnych. (Podkreśl 10 potraw),
uczniowie odpowiedzieli w następujący sposób:

Potrawy, które uczniowie chcieliby gotować podczas realizacji
projektu Comenius w ZSS w Kowanówku.

babka

Barszcz czerwony

Bigos

Faworki

Galareta mięsna

Golonka

Gołąbki
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Kotlet mielony

Krupnik

Krupnik

Makowiec

Mazurek

Pączki
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Żurek

Wynika z tego, że najchętniej uczniowie podczas warsztatów kulinarnych
gotowaliby następujące potrawy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sernik- 22
Bigos- 21
Pierogi-21
Schabowy-19
Pączki-19
Rogale- 19

7.Rosół- 18
8. Mielony-15
9. Zupa pomidorowa- 15
10. barszcz czerwony- 15

10 najczęściej wymienianych potraw

·

Sernik

Bigos

Pierogi

Schabowy

Pączki

Rogale

Rosół

Mielony

Zupa pomidorowa

barszcz czerwony15

Drugie pytanie dotyczyło znajomości kuchni Niemiec i na pytanie Czy znasz potrawy charakterystyczne dla kuchni Niemiec?

16 uczniów odpowiedziało TAK
13 udzieliło przeczącej odpowiedzi

Czy znasz potrawy kuchni Niemieckiej?

Tak

Nie

Na podstawie tych odpowiedzi, należy stwierdzić, że wiedza uczniów na
temat kuchni niemieckiej jest mała i należy tę tematykę wdrożyć na
lekcjach wychowawczych, technice, przysposobieniu do pracy i innych
zaplanowanych działaniach związanych z projektem Comenius. Warto
aby uczniowie:
- poszukiwali tych informacji w Internecie
- w książkach kucharskich
- poprzez rozmowy z uczniami ze szkoły partnerskiej, maile,
wideokonferencje, Facebook
- poprzez przygotowywanie tych potraw

·

Trzecie pytanie brzmiało- Czy znasz zasady bezpieczeństwa i
higieny, które należy przestrzegać podczas gotowania?

Twierdząco odpowiedziało – 27 uczniów, nie zna zasad 2 uczniów.

Czy znasz zasady BHP, których należy przestrzegać
podczas gotowania?

TAK

NIE

Z powyższych odpowiedzi wynika, że uczniowie świetnie znają zasady
bezpieczeństwa i higieny podczas gotowania. Ale nadal należy utrwalać
te wiadomości i podczas wszystkich zajęć kulinarnych przestrzegać
zasad higieny i bezpieczeństwa.

·

Czwarte pytanie brzmiało- Która potrawa charakterystyczna dla
Polski, jest Twoją ulubioną? (wymień 3)
Najczęściej wymieniane potrawy to:

Twoje ulubione potrawy?

Schabowy

Bigos

Pierogi

Zupa pomidorowa

Gołąbki

Golonka

Klopsy mielone

Rogale

Pączki, Krupnik,Babka, Gołąbki, Frytki

Z wykresu wynika, że nasi uczniowie najbardziej lubią kotlety schabowe,
pierogi, gołąbki, klopsy mielone, bigos, zupę pomidorową, golonkę, rogale,
pączki, gołąbki. Przygotowując warsztaty kulinarne należy wziąć pod
uwagę, preferencje uczniów i przygotować potrawy najczęściej wymienione
w ankiecie.

Opracowanie ankiety:
Zyta Czechowska, Paulina Rutkowska

