
 

 

 

Polna 16; 18 – 400 Łomża;  tel./fax 86-218-05-44; e-mail sodmidn_lomza@interia.eu,  

REGON  200718240  NIP  7182137279 

 

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji 

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 

i Doskonalenia Nauczycieli 

w Łomży 

Zajęcia z elementami doradztwa zawodowego dla Szkoły Podstawowej 

„Praca w różnych zawodach”. 

 

Cele: 

- wzbogacanie słownictwa o wyrazy będące nazwami zawodów, 

- docenianie wartości pracy wszystkich ludzi, 

- uświadomienie dzieciom, że każda praca jest ważna i trzeba ją szanować. 

Metody: praca z tekstem, pokaz, zabawa inscenizowana, drama, ćwiczenia 

Formy pracy:  indywidualna i grupowa. 

Środki dydaktyczne:  zagadki, tekst wiersza "Zawody", kartoniki z działaniami 

matematycznymi, rekwizyty. 

 

Przebieg zajęć: 

1. Dzieci głośno odczytują zagadki, których rozwiązaniem są nazwy zawodów, a następnie 

znajdują wśród napisów nazwę danego i umieszczają na tablicy w określonym miejscu   

( Załącznik 1 ) 

2. Wyjaśnienie pojęcia: zawód 

- dzieci próbują określić co rozumieją przez to pojęcie 

-  nauczyciel podaje znaczenie słowa 

Zawód – to praca, jaką wykonują ludzie i otrzymują za nią pieniądze. 

3. Wysłuchanie  wiersza "Zawody" (Załącznik 2 ). 

-  wypowiedzi dzieci na temat zawodów wymienionych w wierszu i pracy ludzi; 

-  rozmowa ukierunkowana pytaniami: 

- czy znacie inne zawody? 

- kim chcielibyście zostać w przyszłości i dlaczego? 

4. Obliczanie działań matematycznych i przyporządkowywanie im odpowiednich liter 

 (Załącznik 3). Odczytanie hasła: FRYZJER 

5. Zabawa dydaktyczna - uczniowie losują z worka rekwizyt i podają nazwę zawodu, w którym 

go się wykorzystuje. 
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6. Praca indywidualna: 

Uczniowie otrzymują kartki ( Załącznik 4 ) i uzupełniają zdania brakującymi czasownikami 

7. Pantomima: 

 Wybrane dziecko przedstawia ruchem i mimiką wybrany zawód, a inne odgadują. 

8. Nauczyciel ocenia pracę dzieci podczas zajęć i dziękuje za udział. 
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Załącznik 1 

 

Ktoś za zeszytem przegląda zeszyt, 

Choć jest zmęczony - jeszcze pracuje. 

Gdy stawia piątkę, bardzo się cieszy. 

Przykro mu bardzo, gdy stawia dwóję.( Nauczyciel) 

 

Leczy wszystkich ludzi, 

odwiedza też chore dzieci. 

Chodzi w białym fartuchu. 

Kto to jest? Czy wiecie? (Lekarz) 

 

 Siedzi w samochodzie, 

trzyma kierownicę, 

wozi towary po kraju 

i przewozi za granicę. (Kierowca) 

 

Bardzo się trudzi- 

przynosi listy, paczki dla ludzi. (Listonosz) 

 

 Spotkasz go w ogrodzie, 

gdzie pracuje co dzień 

Dba o klomby i rabatki, 

kocha rośliny i kwiatki. (Ogrodnik) 

 

 Na połów wyrusza daleko, 

Cieszy się, gdy wraca z pełną siecią. (Rybak) 
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Załącznik 2 

 

                                         „Zawody" -  Stanisław Kraszewski 

Kto dom stawia? - Murarz! 

Kto chleb piecze? - Piekarz! 

Kto stół robi? - Stolarz! 

A ty? Na co czekasz? 

 

Każdy jakiś zawód ma, 

swoją pracę dobrze zna. 

W domu, w polu, w szkole też 

pracuj z nami, jeśli chcesz! 

 

Kto maluje? - Malarz! 

Kto nas leczy? - Lekarz! 

Książki pisze? - Pisarz! 

A ty? Gdzie uciekasz? 

 

Każdy jakiś zawód ma, 

swoją pracę dobrze zna, 

dookoła praca wre, 

by nam lepiej wiodło się! 
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Załącznik 3 

 

6+6 = 

 

8+2= 

 

7+5= 

 

1+7= 

 

15-8= 

 

10+10= 

 

10+3= 

 

12=R, 10=Y, 8=Z, 7=J, 20=E, 13=F 

 

Hasło: ………………………………………………………… 
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Załącznik 4 

 

Kierowca ............................. samochód. 

Rolnik ..................................... zboże. 

Listonosz ................................. listy. 

Nauczyciel ...... .………………..dzieci. 

Strażak ……………………....... pożar. 

Piekarz ………………………… chleb. 

Górnik …………………………. węgiel. 

Lekarz …………………………. ludzi. 

Stolarz …………………………. meble. 


