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ZAWODOWE INSPIRACJE 

II etap edukacji (klasa IV) 

 

Cele kształcenia 

Cele główne: 

 uświadomienie uczniom, że funkcjonalność i estetykę otoczenia zawdzięczamy pracy 

wielu ludzi, 

 poszerzenie wiedzy o zawodach. 

Cele szczegółowe: 

uczeń potrafi: 

 przyporządkować efekty pracy odpowiednim profesjom, 

 scharakteryzować daną grupę zawodową. 

Metody kształcenia: pogadanka, dyskusja. 

Formy pracy: praca w grupach, praca całej klasy. 

Czas pracy: 1 godzina dydaktyczna. 

Środki dydaktyczne: artykuły piśmiennicze, materiały pomocnicze. 

 

Przebieg zajęć: 

Faza wstępna: 

1. Powitanie uczniów. 

2. Sprawy organizacyjne. 

3. Przedstawienie tematu lekcji. 

4. Zapoznanie z głównymi celami lekcji. 

Faza właściwa: 

1. Nauczyciel dzieli klasę na 4- lub 5- osobowe zespoły, przedstawiciele losują karteczki 

z zadaniami. Grupy powinny wypisać na plakacie wszystkie zawody, które związane 

są z: 

 wyposażeniem kuchni, 

 estetyką pokoju, 

 



 remontem łazienki, 

  urządzeniem ogrodu. 

Wygrywa zespół, który w wyznaczonym czasie wypisze największą ilość zawodów. 

Uczniowie powinni uwzględnić zawody związane nie tylko z produkcją danego 

przedmiotu, lecz także jego projektowaniem, magazynowaniem, transportem, 

sprzedażą itp. 

2. Kalambury. 

Uczniowie w grupach wybierają jeden zawód spośród wypisanych na plakatach  

i reprezentanci grup za pomocą gestów, krótkich scenek przedstawiają je pozostałym 

uczestnikom zajęć, którzy starają się odgadnąć o jakim zawodzie jest mowa.  

3. Dopasowywanie. 

Nauczyciel prosi, aby poszczególni uczniowie spróbowali określić, do jakiego typu 

zawodów (człowiek-człowiek, człowiek-przyroda, człowiek-technika, człowiek-dane) 

należy przedstawiany przez nich zawód. Granice w typach zawodów są płynne, trudno 

przyporządkować określony zawód tylko do jednego z nich. Istnieje wiele obszarów 

pracy w danym zawodzie - i tak np. mechanik pracuje z narzędziami, ale również 

istotny jest jego kontakt z ludźmi(usługi).  

4. Zawodowa rundka metaforyczna (cel- podniesienie energii dzieci, zamknięcie zajęć).  

Uczniowie siadają lub stają w kręgu. Nauczyciel wyjaśnia, że chodzi o przedstawienie 

swojego obecnego samopoczucia za pomocą metafory zawodu, np. „Czuję się czujny 

jak strażnik”, „Czuję się senny jak stróż nocny”. Rundka metaforyczna obiega krąg. 

Faza kończąca: 

1. Podsumowanie tematu. 

2. Ocenienie aktywności uczniów. 

3. Podziękowanie za aktywny udział w lekcji. 
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