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Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna Nr 1 

Opracowały: mgr Katarzyna Marek, mgr inż. Daria Gądek 

 

Spis treści 

1. Wstęp 

2. Charakterystyka programu 

3. Cele programowe- główne 

4. Cele programowe- szczegółowe 

5. Realizacja zadań  

6. Procedury osiągania celów. Metody, formy zajęć, środki dydaktyczne 

7. Przewidywane osiągnięcia ucznia 

8. Ocenianie pracy uczniów 

9. Ewaluacja programu  

 

Wstęp 

 Zajęcia pozalekcyjne stanowią istotną rolę ze względu na swoje walory kształcące, 

wychowawcze i rewalidacyjne. Różnorodność zadań wykonywanych przez młodzież może 

mieć działanie diagnostyczne, terapeutyczne, stymulujące rozwój, przywracające sprawność a 

także może stanowić walor uspokajający. Zajęcia te mogą rozwijać myślenie twórcze, 

spostrzegawczość, wyobraźnię przestrzenną, ułatwić zapamiętywanie, uczą estetyki, prostoty, 

dokładności, cierpliwości i dyscypliny.  

Dodatkową cechą zajęć jest poznanie właściwości i zastosowań przetwarzanych materiałów, 

technik przetwarzania, wdrażanie bezpiecznych sposobów pracy.  

Na zajęciach tych młodzież ma możliwość zaprezentowania wykonanych przez siebie 

wyrobów, poszerzenia wiadomości i umiejętności potrzebnych do wykonania określonego 

zadania. 

 Program, łączący dwa kierunki kształcenia: ogrodnik oraz pracownik pomocniczy 

obsługi hotelowej, gdzie głównym celem jest  poszerzenie wiedzy ogrodniczej, zielarskiej, 

kosmetycznej i umiejętności samoobsługowych, wskazuje szerokie możliwości 

wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce. 

Realizacja programu przyniesie uczniom satysfakcję i da poczucie odpowiedzialności 

w procesie kształcenia, czego skutkiem będzie zdobywanie przez uczniów praktycznej wiedzy 

i kluczowych umiejętności. I to właśnie stanowi ideę i zasadnicze zadania programu. Program 

uwzględnia pracę zespołową oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów. 

 

Charakterystyka programu 

 Niniejszy program jest propozycją programu zajęć skupionych wokół działalności 

związanych z kierunkami kształcenia ogrodnik i pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, 

prowadzonego w formie zajęć pozalekcyjnych, raz w tygodniu, dotyczący  zagadnień 

związanych z  ogrodnictwem, zielarstwem, hotelarstwem, kosmetyką i  rękodzielnictwem. 

Zawiera zagadnienia  dotyczące nauki z przedmiotów zawodowych a także pogłębiające 

wiedzę i umiejętności praktyczne uczniów. Ma na celu sprzyjanie rozwojowi, kształtowanie 

umiejętności manualnych, rozwijanie zainteresowań i postaw prozdrowotnych. Ponadto 

wybiega w dużej mierze  naprzeciw oczekiwaniom uczniów zainteresowanych tego typu 

zajęciami. Efekty pracy uczniów w postaci własnoręcznie wykonanych mydełek, świec  i 

woreczków zapachowych są nierozerwalnie związane, stosowane i wykorzystywane w 
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hotelarstwie. Dodatkowa wiedza z kosmetyki będzie miała działanie prozdrowotne. 

Nauczyciele prowadzący zajęcia w tym zakresie, odbędą szkolenie  

pt. „ Kosmetyka naturalna – Piękno w stylu slow”, organizowane przez Wojewódzki Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. 

Założeniem programu jest wzbudzanie zainteresowań ogrodniczo – zielarskich, 

hotelarsko – kosmetycznych, rękodzielniczych młodzieży, rozwijanie ich zdolności, 

konstruktywne spędzanie wolnego czasu oraz kształcenie wrażliwości estetycznej. 

Celem programu jest dostosowanie metod pracy tak, aby nie były zbyt trudne dla 

uczestników zajęć, by rozwijały ich sprawność i zainteresowania  

a twórcza aktywność wyzwalała w nich radość i poczucie spełnienia. Ważne jest wzajemne 

uzupełnianie się tematyki zajęć w celu możliwości wszechstronnego rozwoju i samoobsługi, 

tak potrzebnej w dorosłym życiu.  

 

Cele programowe - główne: 

1.Stworzenie warunków do rozwijania sprawności, umiejętności i uzdolnień   

uczniów oraz rozbudzanie ich kreatywności twórczej. 

2. Rozbudzenie i wspieranie zainteresowań ogrodniczych, hotelarskich, kosmetycznych, 

zielarskich, rękodzielniczych -twórcze integrowanie wiedzy z różnych dziedzin. 

3.Kształtowanie otwartości na poznawanie świata poprzez samodzielne działanie. 

4.Kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych i prozdrowotnych. 

5. Kształtowanie nawyku zdrowego, aktywnego i przyjemnego spędzania czasu. 

6. Wykorzystanie metod aktywizujących , angażujących najróżniejsze sfery percepcji co 

oddziałuje na wszystkie sfery aktywności poznawczej młodzieży.  

 

Cele programowe - szczegółowe: 

Rozwijanie u uczniów umiejętności: 

1.Rozbudzanie u uczniów wrażliwości na piękno i kształtowanie postawy kierowania się 

estetyką w życiu codziennym. 

2.Zdobycie przez uczniów umiejętności racjonalnego i twórczego sposobu spędzania wolnego 

czasu. 

3.Doskonalenie umiejętności samodzielnego założenia zielnika. 

4. Zdobywanie wiedzy i umiejętności  suszenia ziół na potrzeby kosmetyki (mydełka), 

wyrobów dekoracyjnych typu świeczki, woreczki zapachowe, wykorzystywane  

w hotelarstwie. 

5. Doskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziami ogrodniczymi. 

6. Samodzielne zbieranie i wykonywanie zadań na podstawie zebranych wiadomości. 

7. Zdobywanie umiejętności w obszarze wykonywania różnorodnych czynności: 

- projektowanie dekoracji typu świeczki i woreczki zapachowe oraz mydełka, 

- wykonywanie powyższych dekoracji. 

8. Prezentowanie efektów własnej pracy. 

9. Współpraca w grupie (odpowiedzialne pełnienie przyjętych ról społecznych) 

10.Wykorzystywanie zdobytej wiedzy na lekcjach z przedmiotów zawodowych. 

 

Realizacja zadań 

Program „Niezwykła moc ziół” skierowany jest do uczniów BS. Przewidywany czas 

realizacji programu powinien obejmować okres od marca do stycznia z przerwą wakacyjną.  

 

MIESIĄC TEMATYKA ZAJĘĆ 

MARZEC Zapoznanie z tematyką zajęć. Zasady BHP obowiązujące podczas zajęć. 

Poznanie warunków pracy w zawodzie ogrodnik i pracownik pomocniczy 
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obsługi hotelowej oraz ich wzajemne korelacje. 

Organizacja miejsca warsztatów. Narzędzia, środki techniczne i sprzęt 

wykorzystywany podczas zajęć oraz sposoby ich wykorzystania. 

Poznanie ziół i kwiatów wykorzystanych do zielnika. 

Rośliny w naszym zielniku - dobór nasion ziół i kwiatów. 

 Produkcja rozsady ziół – dobór naczyń, podłoża, stanowiska. Sposoby 

wysiewu nasion. Zabiegi przedsiewne. Wysiew ziół: lawendy, rumianku, 

melisy, mięty, rozmarynu, tymianku i kwiatów: fiołków, nagietka 

lekarskiego. 

KWIECIEŃ Zabiegi pielęgnacyjne w uprawie ziół. 

Pikowanie rozsady, hartowanie rozsady. 

Wysadzanie na miejsce stałe ziół. 

 Poznanie metody wytwarzania mydełek.  

MAJ Wysadzanie na miejsce stałe pozostałych ziół. 

Zabiegi pielęgnacyjne w zielniku. 

 Poznanie metody wytwarzania świec zapachowych. 

CZERWIEC Zabiegi pielęgnacyjne w zielniku. 

Zbiór ziół. 

Suszenie roślin metodą zielarską oraz zielnikową. 

 Przygotowanie materiałów potrzebnych do wykonania woreczków 

zapachowych. 

WRZESIEŃ Zbiór pozostałych ziół i kwiatów. 

 Przygotowanie zbiorów  do suszenia. 

 Suszenie roślin metodą zielarską oraz zielnikową. 

PAŹDZIERNIK Wykonanie woreczków zapachowych. 

LISTOPAD Wykonanie mydełek. 

GRUDZIEŃ Wykonanie świec zapachowych. 

STYCZEŃ Podsumowanie rocznej pracy. 

 

Procedury osiągania celów. Metody, formy zajęć, środki dydaktyczne. 

Zajęcia z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych muszą być dostosowane  do ich 

zdolności psychofizycznych oraz muszą zachęcać do ich aktywności i uczestnictwa we 

wszystkich zadaniach. Podczas zajęć największy nacisk będzie położony na praktyczne 

działanie, a więc na wykształcenie konkretnych umiejętności. 

Osiągnięcie zamierzonych celów jest możliwe poprzez: 

1. Regularność zajęć i oddziaływań dydaktycznych. 

2. Wnikliwy i przemyślany dobór tematów zajęć. 

3. Motywowanie uczniów do działania. 

 

Metody 

1. Oparte na pokazie i obserwacji: zróżnicowane zajęcia praktyczne, prezentacje, 

wystawy. 

2. Oparte na słowie: czytelne formułowanie poleceń przez nauczyciela  

i odpowiednie reagowanie przez uczniów, określanie czynności, potrzeb, rozmowy 

ukierunkowane, pogadanki, dyskusje. 

3. Oparte na praktycznym działaniu: przez naśladownictwo, ćwiczenia utrwalające. 

 

Formy zajęć 

1. Zajęcia zespołowe, klasowe. 

2. Zajęcia indywidualne. 
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3. Zajęcia w małych grupach zadaniowych. 

4. W toku zajęć szkolnych. 

5. W toku zajęć pozalekcyjnych. 

 

Środki dydaktyczne 

1. Zioła, kwiaty, naczynia i podłoża do uprawy ziół i roślin ozdobnych, materiały i 

narzędzia do pielęgnacji roślin. 

2. Materiały do wytworzenia świec zapachowych tj. knoty do świec, stearyna, foremki, 

pojemniki do świec, olejki eteryczne. 

3. Materiały do wytworzenia mydełek tj. szare mydło, płatki mydlane, olejki arganowy, 

migdałowy, miód, gliceryna, olejki eteryczne np. lawendowy, rumiankowy, sok z 

buraka ćwikłowego ( zabarwi mydło na kolor fioletowy), foremki. 

4. Materiały do wytworzenia woreczków zapachowych: organza, sznurek, tasiemki. 

5. Sprzęt do pielęgnacji roślin, narzędzia florystyczne. 

6. Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń w formie kart pracy dla uczniów oraz 

czasopisma branżowe, katalogi, atlas chorób i szkodników roślin  

i ziół, filmy i prezentacje multimedialne o tematyce związanej z pielęgnacją roślin i 

ziół, wytwarzaniem mydełek, świec i woreczków zapachowych.  

 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 

Po udziale w cyklu zajęć uczeń potrafi: 

1. Wymienić i posłużyć się narzędziami , sprzętem  stosowanym w ogrodnictwie, 

kosmetyce zgodnie z zasadami BHP. 

2. Wymienić środki techniczne używane podczas zajęć. 

3. Użyć środków technicznych zgodnie z przeznaczeniem. 

4. Samodzielnie dobierać środki techniczne do wykonania określonych zadań. 

5. Przestrzegać norm związanych z BHP. 

6. Dobrać materiał dekoracyjny do wykonania określonych czynności. 

7. Rozpoznać i nazwać podstawowy materiał roślinny. 

8. Zastosować zasady łączenia barw. 

9. Szukać informacji na temat aktualnych trendów obowiązujących  

w hotelarstwie, kwiaciarstwie i kosmetyce – skorzystać z katalogów, poradników, 

stron internetowych. 

10.  Dobrać materiał do wykonania określonych czynności. 

11.  Zastosować różnorodne techniki. 

12. Wykonać dekoracje typu mydełka, świeczki i woreczki zapachowe na potrzeby 

hotelarstwa. 

13. Wykonać zabiegi pielęgnacyjne ziół, roślin ozdobnych. 

 

Ocenianie pracy uczniów 

Proces oceniania jest jednym z ważniejszych elementów programu „Niezwykła moc 

ziół”. W związku ze specyfiką szkoły należy zaplanować sposób oceniania pracy i osiągnięć 

uczniów do ich indywidualnych potrzeb i zdolności. W każdych zajęciach bardzo istotne jest 

ocenianie i sprawdzanie uzyskanych umiejętności. W tym celu ocenie podlegać będzie: 

- uczestniczenie uczniów w poszczególnych zajęciach, 

- poziom nabytych przez uczniów umiejętności, 

- widoczne zainteresowanie ucznia pracą i jej efektami. 

Należy stosować ocenę ustną – pochwałę, omawiając postępy razem z uczniami, co daje im 

satysfakcję i możliwość motywacji do dalszej pracy. Każdy uczeń jako indywidualna 

jednostka wymaga innego podejścia i zrozumienia. Wyklucza się ocenę negatywną. 
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Celem oceniania jest: 

- wspieranie ucznia w jego rozwoju, 

- uzyskanie informacji o bieżących postępach ucznia. 

 

Ewaluacja programu 

Ewaluacja programu będzie miała na celu ocenę skuteczności podjętych działań 

dydaktycznych. Formy przeprowadzenia ewaluacji: 

- analiza osiągnięć uczniów na podstawie oceny wykonanych czynności podczas zajęć, 

- ankiety dla uczniów, 

- ocena programu z wnioskami do dalszej pracy. 

Wskaźniki (przykłady): 

-  zaangażowanie uczniów,  

- zainteresowanie uczniów zadaniami  

- postawa uczniów i współodpowiedzialność za pracę własną i innych, 

- wypełnianie swoich ról w zespole, 

-  podejmowanie inicjatyw,  

- umiejętności, prezentacja efektów pracy,  

- postępy i wyniki pracy uczniów na zajęciach lekcyjnych. 

Termin ewaluacji – luty 2022 w formie sprawozdania dla Rady Pedagogicznej. 

 

 

Opracowały: 

Katarzyna Marek 

Daria Gądek 


