
Doradztwo zawodowe, kl. VII 

Prowadzący:  

2 jednostki lekcyjne 

 

Temat: Moja przyszłość edukacyjno –zawodowa.  Zawody w moim najbliższym 

otoczeniu. 

 

I 
Ćwiczenie 1  

Uzupełnij odwrotnymi pomysłami: 

 
Co zrobić żeby źle wybrać szkołę: Co zrobić żeby dobrze wybrać szkołę: 

Pójść do tej samej szkoły co kolega, mimo 

że lubimy robić coś innego. 

… 

 

Co zrobić żeby źle wybrać zawód: Co zrobić żeby dobrze wybrać zawód: 

… Kierować się swoimi umiejętnościami. 
 

Netografia: 

http://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/ 

Schemat systemu edukacji: http://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/  

 

Ćwiczenie 2 

Co dalej po SP? (skorzystaj z linku ze schematem systemu edukacji ) 

Umieść (wpisz) 

 w odpowiednim miejscu na piramidzie proponowaną ścieżkę edukacyjną bohaterów historyjki- 

możesz zdecydować się na jeden z pokrewnych zawodów np.  

BASIA: aktorka, charakteryzatorka, kostiumolog, poetka 

Technikum, branżowa szkoła I stopnia, branżowa szkoła II stopnia, liceum ogólnokształcące, 

kwalifikacyjne kursy zawodowe, szkoła policealna, szkoła wyższa, zawód 

 

 

  

  

ZAWÓD 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

http://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/
http://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/


Załącznik: 

BASIA 

Basia zawsze lubiła czytać wiersze, jej ulubionym przedmiotem był język polski. Razem z 

przyjaciółką Magdą chętnie występowały na akademiach i w szkolnych przedstawieniach. Zaczęła od 

roli pszczółki Mai w klasie trzeciej, w klasie piątej dostała nagrodę za najlepszy samodzielnie 

wykonany strój na bal przebierańców, a w siódmej klasie z duma oznajmiła rodzicom, że wygrała 

międzyszkolny konkurs recytatorski. Kiedy na zajęciach z doradztwa zawodowego nauczyciel zapytał 

o wymarzony zawód, pierwsza do odpowiedzi wyrwała się właśnie Basia: „Chcę być…!”\ 

KAROLINA 

Karolina już od przedszkola uwielbiała dostawać w prezencie lalki- ale tylko te z długimi włosami. 

Godzinami zmieniała im fryzury, zakładała kolorowe spinki i gumki do włosów. W szkole 

podstawowej plotła koleżankom modne warkoczyki i kręciła włosy na papiloty. Ostatnio starsza 

siostra poprosiła ją o pomoc w farbowaniu włosów i upięciu koka na studniówkę. Karolina to 

przyszła…. 

MARCIN 

Marcin zawsze interesował się tym, jak działają różne sprzęty. Uwielbiał wyszukiwać na strychu u 

dziadka niedziałające urządzenia elektroniczne. Ostatnio rozłożył na części pierwsze dawno 

nieużywaną drukarkę- po wyczesaniu głowicy udało się ja przywrócić do działania. Każdy w rodzinie 

prosi go o rozwiązywanie problemów z komputerem. Fascynuje go tworzenie stron WWW i 

programowanie w języku Java Script. Marcin wie już, że chciałby być… 

JANEK 

Janek zawsze lubił próbować nowych potraw: po każdym odcinku swojego ulubionego programu 

kulinarnego biegł do kuchni wypróbować ciekawe przepisy. Dzięki jego pasji rodzina spróbowała 

kremu czekoladowego z chili, roladek z cukinii z serkiem mascarpone i przepysznego sernika po 

wiedeńsku. Chętnie pomaga rodzicom w zakupach, starannie wybierając zdrowe produkty. Janek to 

przyszły…. 

ZOSIA 

Zosia już w przedszkolu lubiła opiekować się pluszakami. Nigdy nie bała się zastrzyków ani wizyty u 

stomatologa. Chętnie odwiedzała samotną sąsiadkę i pomagała jej, gdy starsza pani była chora. Była 

zachwycona gdy rodzice kupili jej bogato ilustrowany album pt. Tajemnice ludzkiego ciała. Nikt w 

klasie nie jest tak dobry z Biologii jak Zosia. Ostatnio przeszła też do ostatniego etapu olimpiady 

wiedzy o zdrowiu. W każdy czwartek uczestniczy w kursie pierwszej pomocy przedmedycznej 

organizowanym przez PCK. Zosia marzy o zawodzie… 

II 

 

Zawody w najbliższym otoczeniu 

Jaki jest znaczenie słów: „praca”, „pracownik”, „zawód”? 

„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 

• Zajecie, 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. 

 

Ćwiczenie 3 

Kto tu pracuje? 

Wypisz osoby, które pracują  w tych miejscach pracy i czym się zajmują(wybierz 3), czy chciałbyś 

wykonywać taką pracę?: 

Szkoła 

Szpital 

Sklep/supermarket 

Piekarnia 

Restauracja 

Ogród zoologiczny 

Dworzec kolejowy/lotnisko 

 

Bibliografia, netografia: 

Kodeks pracy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141 

Hasło „praca” Encyklopedia PWN 

http://encyklopedia.pwn.pl/praca;3961600.html 

www.mapakarier.pl 

Bardzo proszę o wiadomość do 28 maja (czwartek): 

Temat wiadomości: Imię i nazwisko, klasa, data 

Adres mailowy: pedagogszkolnyspnr2@gmail.com 

Treść: do wyboru: ćwiczenie1, 2 lub  ćwiczenie 3 

 

Jeżeli coś jest niezrozumiałe-pytaj śmiało       

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141
http://encyklopedia.pwn.pl/praca;3961600.html
http://www.mapakarier.pl/
mailto:pedagogszkolnyspnr2@gmail.com

