Program realizacji doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej im. Księdza Biskupa Bernarda Czaplińskiego
w Grabowie-Wałdykach

LP.

Temat lekcji

1.

Witaj w drugiej klasie - przypomnienie
zasad pracy z komputerem i podstawowych
informacji o obsłudze komputera.

2.

8.

Słuchamy historyjki, śpiewamy piosenkę i
odgrywamy scenkę.
Rozpoznajemy i nazywamy zwierzęta
domowe, rozpoznajemy wyrazy i mówimy
rymowankę.
Rozwijamy umiejętność podawania
powodów.
Rozpoznajemy i nazywamy elementy
wyposażenia domu, opisujemy, że coś się
znajduje w danym pomieszczeniu i
mówimy rymowankę.
Słuchamy historyjki, pytamy o powód
dobrego samopoczucia i opisujemy
dolegliwości, śpiewamy piosenkę.
Ćwiczymy wymowę głoski /t/.
Słuchamy historyjki i zamawiamy jedzenie
w restauracji. Podajemy jedzenie i
dziękujemy, oceniamy historyjkę.
Kto pracuje w naszej szkole?

9.

Zasady poruszania się na drodze.

10.

Praca garncarza.

3.

4.
5.

6.

7.

Klasa II SP
Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego

Metody,
formy
Podczas
zajęć.

Odbiorcy

w ramach
lekcji
w ramach
lekcji

uczniowie

w ramach
lekcji
w ramach
lekcji

uczniowie

Odgrywamy scenkę ,,u lekarza”. Mówimy czym zajmuje
się lekarz (1.5, 2.1, 2.4, 3.1)

w ramach
lekcji

Odgrywamy scenkę ,,w restauracji” , omawiamy
zawody , które możemy obserwować w restauracji (1.5,
2.1, 3.1)
Wypowiedzi o pracy osób zatrudnionych w szkole
woźny, sprzątaczka, sekretarka, dyrektor ( 2.2, 2.3, 2.4 )
Omówienie zasad bezpiecznego uczestnictwa pieszych
w ruchu drogowym (2.4, 2.5 )
Obserwowanie pracy garncarza. Wyrób własny (1.2,
1.5, 2.5, 2.6 )

Uczeń posługuje się komputerem lub innymi
urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi
przy wykonywaniu zadań. VII.3.1. Kojarzy działanie
komputera lub innego urządzenia cyfrowego z efektami
pracy z oprogramowaniem. VII.3.2. Uczeń poznaje
zawód informatyka.
Uczniowie poznają zawód detektywa dzięki historyjce
prezentowanej na zajęciach (1.3, 2.1, 2.3, 2.5)
Za pomocą tego tematu poruszamy kwestię hodowli
zwierząt, ich potrzeb, omawiamy zawód hodowcy i
rolnika (4.1, 3.1, 2.1)
Uczniowie wypowiadają się na temat potrzeby zawodu
hodowcy, rolnika, ogrodnika (1.1, 2.2, 2.3)
Rozmowa o tym skąd biorą się sprzęty domowe oraz
meble- zawód stolarza, sprzedawcy (2.2, 2.3, 2.5)

Osoby
odpowiedzialne
nauczyciel zajęć
komputerowych

Terminy

nauczyciel języka
angielskiego
nauczyciel języka
angielskiego

wrzesień 2018

nauczyciel języka
angielskiego
nauczyciel języka
angielskiego

pażdziernik
2018
listopad 2018

uczniowie

nauczyciel języka
angielskiego

styczeń 2019

w ramach
lekcji

uczniowie

nauczyciel języka
angielskiego

luty 2019

w ramach
lekcji
w ramach
lekcji

uczniowie

wychowawca

IX 2018

uczniowie

IX 2018

w ramach
wycieczki

uczniowie

wychowawca,
pedagog,
policjant
wychowawca,
przewodnik,
garncarz

Uczniowie

uczniowie

uczniowie

wrzesień 2018

pażdziernik
2018

IX 2018
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11.

Jesień w polu.

12.
13.

Dzień odkrywców. Na straganie
zamieszanie.
Trudny zawód.

14.

Wycieczka do lasu.

15.

Zwierzęta szykują się do zimy.

16.

Skarby naszej Ziemi.

17.

Narodowe Święto Niepodległości.

18.

Rewia na lodzie “ Królowa Śniegu”.

19.

Przedstawienie teatralne Doktor Dolittle”.

20.

Co cieszy Świętego Mikołaja?

21.

Pracowite zwierzęta.

22.

Sporty zimowe.

23.

Zimowa stolica Polski.

Omówienie sposobów wykopywania roślin okopowych.
Jadalne części warzyw - trudna praca rolnika ( 2.2, 2.3,
4.1 )
Zabawa w sklep - obliczenia pieniężne ( 1.5, 2.1, 2.6,
4.1)
Wypowiedzi o pracy nauczyciela. Układanie życzeń i
obietnic ( 2.4, 2.5, 3.1 )
Wypowiedzi o jesiennym lesie. Rozmowa na temat
właściwego zachowania się w lesie. Las jako ekosystem
- żmudna praca ekologa ( 2.2, 2.3, 2.4, 1.2 )
Wypowiedzi na temat sposobów przygotowywania się
zwierząt do zimy - pomoc leśnika ( 1.5, 2.2, 2.3, 2.4 )
Rozmowa o wykorzystywaniu bogactw naturalnych w
życiu codziennym. Kopalnia soli w Wieliczce ( 2.2, 2.3,
2.4, 3.1 )
Wypowiedzi na temat obchodów Narodowego Święta
Niepodległości w Polsce i w szkole. Rozmowa o
zachowaniu właściwej postawy w obecności symboli
narodowych - rola żołnierzy ( 1.5, 3.1, 2.2, 2.4, 2.5 )
Trudna sztuka tańca na lodzie ( 1.3, 2.4, 2.5, 3.1 )
Omówienie pracy weterynarza ( 1.1, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1,
4.1 )
Wypowiedzi na temat pracy św. Mikołaja ( 1.3, 2.4 )
Wypowiedzi na temat psów pracujących i roli, jaką
odgrywają w życiu ludzi - praca tresera psów ( 2.2, 2.3,
2.4, 2.5 )
Gromadzenie informacji o zimowych dyscyplinach
sportu. Wypowiedzi o wybranej dyscyplinie sportu .
Rozmowy na temat czy sportowiec to też zawód? ( 1.1,
1.2, 1.4, 2.4, 2.5, 3.1, 3.3, 4.1 )
Gromadzenie tekstów informacyjnych o Zakopanem.
Ludowa sztuka góralska - strój, muzyka i wytwory
artystyczne - praca artysty ( 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.3 )

w ramach
lekcji

uczniowie

wychowawca

X 2018

w ramach
lekcji
w ramach
lekcji
w ramach
wycieczki

uczniowie

wychowawca

X 2018

uczniowie

wychowawca

X 2018

uczniowie

wychowawca

X 2018

w ramach
lekcji
w ramach
lekcji

uczniowie

wychowawca

XI 2018

uczniowie

wychowawca

XI 2018

w ramach
lekcji i
akademii

uczniowie

wychowawca

XI 2018

w ramach
wycieczki
w ramach
wycieczki
w ramach
lekcji
w ramach
lekcji

uczniowie

XI 2018

uczniowie

wychowawca,
tancerze
wychowawca,
aktorzy
wychowawca

uczniowie

wychowawca

XII 2018

w ramach
lekcji

uczniowie

wychowawca

I 2019

w ramach
lekcji

uczniowie

wychowawca

I 2019

uczniowie

XI 2018
XII 2018
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24.

Tam, gdzie sroga zima.

Gromadzenie informacji o Antarktydzie, jej położeniu,
przebywających tam ludziach i pracy przez nich
wykonywanej - ciężka praca polarnika ( 2.3, 2.4, 2.5,
3.1, 3.3, 4.1 )
Wypowiedzi na temat właściwych i niewłaściwych
postaw dotyczących dbania o zdrowie i postępowaniu
w przypadku dolegliwości. Omówienie wybranych
specjalności lekarskich ( 1.5, 2.3, 2.5, 3.1, 3.3, 4.3 )
Propagowanie czytania. Poznanie specyfiki zawodów:
policjant, pielęgniarka. (2.2,2.3,2.4,2.5)

w ramach
lekcji

uczniowie

wychowawca

I 2019

25.

Zdrowie jest ważne!

w ramach
lekcji

uczniowie

wychowawca,
pielęgniarka

I 2019

26

Głośne czytanie z przedstawicielami grup
zawodowych.

w ramach
warsztatów

uczniowie

IX 2018

Leśne odgłosy

Rozróżnianie odgłosów dochodzących z lasu.
Zapoznanie z zawodem leśniczy.(2.1,2.3,4.1)

uczniowie

28

Obchody Europejskiego Dnia Logopedy

Międzyklasowe rozgrywki logopedyczne. Zapoznanie
z zawodem logopeda. (2.1,2.4,2.5)

uczniowie

logopeda

III 2019

29

Wycieczka pociągiem

uczniowie

logopeda

V 2019

30

,,Poznajmy się”

Rozpoznawanie wyrazów dźwiękonaśladowczych.
Zapoznanie z zawodami maszynista, konduktor,
zawiadowca. (2.1,2.4,2.5)
Opowiada o sobie, opisuje swoje zainteresowania na
forum klasy 1.1, 1.2

w ramach
zajęć
grupowych
W ramach
zajęć
grupowych
w ramach
zajęć
grupowych
W ramach
lekcji

logopeda
nauczyciel
biblioteki
logopeda

27

uczniowie

IX 2018

31

,,Czym zajmują się moi rodzice?”

Podaje nazwy zawodów i czynności zawodowych jakie
wykonują rodzice, wie gdzie oni pracują 2.2

W ramach
lekcji

uczniowie

32

„Na scenie życia zawodowego”

Odgrywa różne role zawodowe 2.1

uczniowie,
rodzice

33

„Być jak Sherlock Holmes” –
w poszukiwaniu źródeł wiedzy

Wymienia różne źródła zdobywania informacji, wie
skąd można zdobywać wiedzę o świecie 3.3

W formie
dramy,
zabawy
W formie
warsztatów

34

,,Mój zawód przyszłości”

Opowiada kim chciałby zostać w przyszłości, sam
decyduje o swoich pomysłach na dorosłe życie, a
następnie przedstawia to w formie dowolnej pracy
plastycznej.

Konkurs
plastyczny

uczniowie

Doradca
zawodowy pedagog
Doradca
zawodowy pedagog
Doradca
zawodowy pedagog
Doradca
zawodowy pedagog
Doradca
zawodowy pedagog

uczniowie

XII 2018

X 2018

I 2019

II 2019

X 2018
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35

Giełda zawodów – zapraszanie
przedstawicieli równych zwodów lub
przebieranie się uczniów za różne profesje
aby opowiedzieli i zaprezentowali sobą
specyfikę danej pracy

Bezpośrednio poznaje specyfikę wybranych zawodów
(np. hydraulik, fryzjer, mechanik maszyn rolniczych,
gospodarz, kelner, kucharz itd.)

prezentacja

Uczniowie,
rodzice,
nauczyciele,
zaproszeni
goście

Doradca
zawodowy pedagog

Od X 2018r.
do VI 2019r.
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