KAKO UPORABITI KITCHEN STORIES V PRAKSI
KITCHEN STORIES DELAVNICA V CUDV DRAGA
(30. maj 2016)

Cilji:
-

Spozna računalniško aplikacijo Kitchen Stories
Izbere kuharski recept.
Poišče potrebne sestavine in pripomočke.
S pomočjo aplikacije se nauči postopka priprave in serviranja hrane.

Delali smo v skupini.
Delavnica je bila izvedena v okviru tedna vse življenjskega učenja v obliki
skupinske aktivnosti.
Delo je bilo v individualizirano, prilagojeno sposobnostim posameznih
udeležencev. Uporabljen je bil tablični računalnik s komunikacijskim
programom, komunikator z uporabo optičnih senzorjev, ki so nameščeni na
različnih delih telesa pri osebah z omejeno uporabo rok.Optični senzor za
sledenje z odsevno piko lahko namestimo na primerno mesto: (nos, čelo,
brada…) da oseba z več problemi v gibanju lahko uporablja tehnologijo.

KAKO SMO UPORABILI APLIKACIJO KITCHEN STORIES V DELAVNICI:

Udeleženci so se predstavili in izmenjali izkušnje s kuharskimi oddajami,
programi…

PREDSTAVILI SMO PROGRAM KITCHEN STORIES PROGRAM
/APLIKACIJO.

ISKALI SMO KAJ POTREBUJEMO (MATERIALE IN PRIPOMOČKE)
Sestavine in pripomočki so napisani v angleškem jeziku. Prevedli smo jih v
slovenščino in prilagodili v lahko berljivo besedilo in dodali sličice. Seznam je
v angleškem in slovenskem jeziku z namenom, da bi uporabnik lažje razumel
navodila, ki so v aplikaciji kitchen stories.
Poskušali smo vnesti spremembe v osnovni nakupovalni seznam, kar ni bilo
možno.

Z nakupovalnim seznamom smo odšli v »trgovino.«, kjer so udeleženci s
pomočjo nakupovalnega seznama poiskali ustrezno sestavino za posamezno
jed.

PRIMER PRILAGODITVE POSTOPKA PRIPRAVE HRANE
Ogledali smo si video predstavitve priprave posameznih živil. Ob tem smo se
pogovarjali o preteklih izkušnjah. Tovrstna vizualna podpora jim je bila v
veliko pomoč pri izvedbi naloge.

Prilagoditi je bilo potrebno posamezne korake pri pripravi živila po receptu.
Prevedli in prilagodili smo tekst v lahko berljivo in razumljivo obliko. Slike in
koraki so ostali enaki kot v aplikaciji kitchen stories.

PRIMER PRIPRAVE SAFARI SMOOTIJA
ORIGINALNA OBLIKA IN SLOVENSKA PRILAGOJENA OBLIKA

Ogled videa ni možen pri vseh receptih, zato smo posamezne postopke
demonstrirali. Dobrodošel je bil video, kako razrežemo ananas.

Poigrali smo se z dekoracijo kozarcev in degustacijo smutijev.
Bili smo navdušeni nad okusom smutija.

Preizkusili smo se v pripravi drugih jedi in jih prilagodili na podoben način.

ODZIVI UDELEŽENCEV
Udeleženci so bili navdušeni nad povezavo hrane in tehnike. Povečala se je
motivacija in koncentracija za aktivnost. Preizkusili so se v vlogi natakarja,
kuharja. Izrazili so željo, da bi tovrstne delavnice še ponovili.
O svojih izkušnjah so pripovedovali tudi drugim in jih navdušili za aplikacijo.

