
Czy znam zawody w moim najbliższym otoczeniu ? 

  

Cel ogólny: zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów. 

Cele szczegółowe: 

- wyjaśnia pojęcia: „praca”, „pracownik”, „zawód”; 

- wymienia zawody wykonywane przez osoby z jego otoczenia; 

- przyporządkowuje pracowników danych zawodów do miejsca ich 

wykonywania; 

- nazywa czynności zawodowe wykonywane przez konkretnych pracowników; 

- przedstawia wyniki pracy grupowej przed klasą; 

- określa, który z zawodów wymienionych podczas zajęć jest mu najbliższy. 

Metody pracy: 

- dyskusja, 

- ćwiczenie grupowe. 

Formy pracy: 

- indywidualna, 

- grupowa. 

Środki dydaktyczne: 

- prezentacja multimedialna, 

- rzutnik, 

- tabela do uzupełnienia dla grupy. 

  

 

 



1. Wprowadzenie do tematu zajęć 

Uczniowie objaśniają znaczenie słów: „praca”, „pracownik”, „zawód”, 

następnie nauczyciel rozpoczyna dyskusję prowadzącą do zdefiniowania tych 

terminów przez uczniów. Na końcu nauczyciel odczytuje definicje słownikowe. 

Uczniowie sprawdzają, na ile te definicje pokrywają się z ich własnymi. 

„Praca” to… 

- celowa działalność służąca zapewnieniu człowiekowi dóbr materialnych; 

- działalność, która pozwala na samorealizację, rozwój osobowości; 

- działanie, które zapewnia stały dopływ środków finansowych niezbędnych  

do życia; 

- złożony proces aktywności ludzkiej – zarówno fizycznej jak i umysłowej; 

- zajęcie, dzięki któremu człowiek zmierza do wyznaczonego przez siebie celu. 

„Pracownik” to… 

osoba, która wykonuje określonego rodzaju pracę na rzecz pracodawcy,  

w wyznaczonym przez niego miejscu i czasie, za co przysługuje jej 

wynagrodzenie. 

„Zawód” to… 

zbiór zadań (czynności) wymagających odpowiedniej wiedzy i umiejętności, 

zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. 

 

2. Ćwiczenie „Kto tu pracuje? ” 

Nauczyciel dzieli klasę na zespoły złożone z 4–6 osób. Grupy losują  

po 1–2 karteczki z wypisanymi miejscami pracy i uzupełniają je, wypisując 

osoby, które w danym miejscu pracują i określając, czym zajmują się one  

w pracy. Warto, by były to miejsca pracy znane uczniom, np.: szkoła, szpital, 

poczta, sklep/supermarket, bank, kino, teatr, piekarnia, dworzec 

kolejowy/lotnisko, ogród zoologiczny, restauracja . 

Każdy zespół prezentuje jeden z opisanych przez siebie zawodów w formie 

kalamburów. Pozostali uczniowie odgadują nazwę tego zawodu i miejsce,  

w którym osoba wykonująca go może pracować. Warto, aby grupa, która 



zaprezentowała wybrany zawód, następnie odczytała nazwy pozostałych 

zawodów, które przyporządkowała do konkretnego miejsca pracy. Każdy  

z uczniów zastanawia się i zapisuje w tabeli, który z zawodów wymienionych 

podczas zajęć najbardziej go interesuje lub wydaje mu się najbliższy. 

 


