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

Klasa III SP
Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego

LP.

Temat lekcji

Metody,
formy
Podczas
trwania
zajęć.

Odbiorcy

Terminy

Uczniowie

Osoby
odpowiedzialne
Nauczyciel zajęć
komputerowych

1.

Polacy za granicą samodzielne tworzenie
krótkiej prezentacji w programie MS
PowerPoint.

Uczeń korzysta z udostępnionych mu stron i zasobów
internetowych VII.3.3.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 organizatora ruchu
turystycznego, przewodnika wycieczek.

2.

Moja miejscowość, mój region

Gromadzenie informacji związanych z regionem
zamieszkanym przez dzieci – zakłady pracy w naszym
regionie i wykonywane zawody przez najbliższe osoby.
(2.2, 2.4)

w ramach
lekcji

uczniowie

wychowawca

wrzesień 2018

3.

Historyjka ,,Archies pet”.

Historyjka nawiązuje do zawodu nauczyciela (1.3, 2.3,
2.5)

w ramach
lekcji

uczniowie

nauczyciel
języka
angielskiego

wrzesień 2018

4.

Nikt nie wie wszystkiego.

Wykonanie klasowej encyklopedii zainteresowań,
prezentacja własnych zainteresowań, wyjaśnienie, co to
jest encyklopedia; „Mamy prawo czegoś nie
wiedzieć…” – dyskusja klasowa o potrzebie korzystania
z różnych źródeł informacji, wyszukiwanie informacji
na zadany temat (gdzie można znaleźć informacje?);
(1.2, 1.3, 3.1,3.3)

w ramach
lekcji

uczniowie

wychowawca

wrzesień 2018

5.

Chlebowa historia.

Swobodne wypowiedzi dzieci na temat pieczywa
spożywanego w ich domach, rozmowa na temat drogi
chleba -od ziarenka do bochenka i omówienie
znaczenie pracy w życiu człowieka. (2.3)

w ramach
lekcji

uczniowie

wychowawca

wrzesień 2018

kwiecień 2018
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6.

Wycieczka – Garncarska wieś

Poznanie specyfiki pracy garncarza. Próby wykonania
własnego naczynia. (2.3, 2.6)

w ramach
wycieczki

uczniowie

nauczyciel kl. I

wrzesień 2018

7.

Co słychać u zwierząt

Pomóż komuś, a ktoś pomoże Tobie. Rozpoznawanie
prezentowanych zawodów w filmiku? (4.1)

w ramach
warsztatów

uczniowie

pedagog

wrzesień 2018

8.

Do czego potrzebne jest powietrze.

Rozwiązywanie zadań w zakresie 100. Praca w grupach
– razem osiągniemy cel.(1.5)

w ramach
lekcji

uczniowie

wychowawca

październik
2018

9.

Mój nauczyciel.

„Na czym polega praca nauczyciela?” – rozmowa na
temat czynności wykonywanych przez nauczycieli, rola
zdolności i zainteresowań w wykonywaniu tego
zawodu. (2.3, 2.5)

w ramach
lekcji

uczniowie

wychowawca

październik
2018

10.

Wizyta u lekarza.

Rozmowa na temat wizyt u lekarzy różnych specjalności
na podstawie doświadczeń własnych; inscenizowanie
scenek dotyczących wizyty u lekarza (grzeczne
powitanie, rozmowa o symptomach, nie ukrywanie
dolegliwości); (2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1)

w ramach
lekcji

uczniowie

wychowawca

październik
2018

11.

Wycieczka – Królowa Śniegu

Taniec na lodzie- inscenizacja- potrzebne umiejętności
i predyspozycje. (2.5, 3.1)

w ramach
wycieczki

uczniowie

nauczyciel kl. II

listopad 2018

12.

Turniej rycerski.

Rozmowa o lękach, strachu i podawanie przykładów
radzenia sobie z nimi. Cechy rycerza (odpowiedzialny,
sprawiedliwy, uczciwy) potrzebne w życiu dzisiejszym.
(1,4)

w ramach
lekcji

uczniowie

wychowawca

listopad 2018

13.

Skąd się wzięły pieniądze?

Rozmowa na temat wartości pieniądza i jego znaczeniu
dla różnych osób; Czy warto oszczędzać (SKO) planowanie i dążenie do realizacji celu. (4.2, 4.3)

w ramach
lekcji

uczniowie

wychowawca

grudzień 2018

14.

Ze szkoły do laboratorium.

Wyszukiwanie w encyklopedii informacji o M.
Skłodowskiej-Curie; układanie notatki o życiu Marii
Skłodowskiej-Curie; praca naukowca. (2.3,2.4, 4.1,4.2)

w ramach
lekcji

uczniowie

wychowawca

styczeń 2019
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15.

Wielcy polscy sportowcy.

Czytanie informacji na temat polskich sportowców
odnoszących zwycięstwa w sportach zimowych,
wyszukiwanie w tekście potrzebnych informacji;
Samodzielne pisanie notatki na temat wybranego
sportowca; Drama –sporty zimowe.1.1, 1.2,2.1,3.1,4.1

w ramach
lekcji

uczniowie

wychowawca

luty 2019

16.

Jak się odważyć?

Zabawy z piłką. Określa w jaki sposób może rozwijać
swoje zainteresowania. Zabawy w zastępach – razem
aby wygrać.. (1.1, 2.6, 4.2)

w ramach
lekcji

uczniowie

wychowawca

luty 2019

17.

Mamy sposoby na zapamiętywanie.

„Wiosenny krajobraz” – wyszywanie wiosennych
kwiatów ściegiem za igłą lub fastrygą; przydatna
umiejętność w pracy krawcowej. (1.3, 2.3, 3.1)

w ramach
lekcji

uczniowie

wychowawca

marzec 2019

18.

Sprawdzam siebie: Ja się na tym znam!

Autoprezentacja- swobodne wypowiedzi o dziedzinach i
czynnościach, które potrafią wykonywać jak najlepiej;
podejmowanie działań w kierunku doskonalenia swoich
umiejętności. (1.5, 3.1, 3.2, 3.3)

w ramach
lekcji

uczniowie

wychowawca

marzec 2019

19.

Na wiosnę wszystko się zmienia.

H.Ch. Andersen –wyszukiwanie informacji o autorze i
jego twórczości w różnych źródłach – baśniopisarz. (2.2,
2.3, 3.3)

w ramach
zajęć

uczniowie

wychowawca

kwiecień 2019

20.

Tak nie wolno.

Rozwiązywanie zadań związanych z ważeniem z
zastosowaniem jednostek: kilogram, dekagram;
uzasadnia kiedy takie umiejętności mogą być przydatne.
(2.4, 3.1)

w ramach
zajęć

uczniowie

wychowawca

kwiecień 2019

21.

W pracowni mistrza Matejki.

Słuchanie tekstu informacyjnego poświęconego Janowi
Matejce. Kilkuzdaniowe wypowiedzi opisujące wybrane
obrazy Jana Matejki. Rozwijanie własnych
zainteresowań. (1.1, 2.5)

w ramach
zajęć

uczniowie

wychowawca

maj 2019

22.

Kulinarne podróże po europie.

Potrawy różnych stron Europy. Dostrzeganie wartości
kulinarnych własnego narodu. Przygotowanie zdrowych
kanapek. (2.2, 2.5, 2.6, 3.1)

w ramach
zajęć

uczniowie

wychowawca

czerwiec 2019
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23.

Nazywanie członków rodziny.

Rozmawiamy o członkach naszej rodziny, ich
zainteresowaniach i wykonywanych zawodach (4.1, 2.2,
1.1)
Naturalne i nienaturalne środowisko życia dzikich
zwierząt, zawody związane z prowadzeniem ZOO ( 2.5,
1.3)
Uczniowie poznają nazwy potraw serwowanych na
stołówce szkolnej oraz dowiadują się, kto tam pracuje.
Odgrywają poznaną historyjkę ( 2.1, 2.3, 4.2)
Odgrywamy poznaną historyjkę i uczymy się zwrotów
używanych w restauracji, praktykujemy zawód kelnera
(1.4, 1.5, 2.1, 4.2)

w ramach
zajęć

uczniowie

24.

Opisywanie środowisk życia dzikich
zwierząt.

25.

Historyjka ,,I’mveryhungry”.

26.

Historyjka ,,Gracie ishungry”.

27

w ramach
zajęć

uczniowie

w ramach
zajęć

uczniowie

w ramach
zajęć

uczniowie

Głośne czytanie z przedstawicielami grup
zawodowych

Propagowanie czytania. Poznanie specyfiki zawodów:
policjant, pielęgniarka. (2.2,2.3,2.4,2.5)

warsztaty
klas I-III

uczniowie

28

Zawody z głoską [s- sz].

Zapoznanie z zawodami i specyfiką pracy w zawodach z
głoską [s-sz]. (2.1,2.3,4.1)

29

Łamańce językowe

Doskonalenie dykcji i prawidłowej wymowy w
zawodach. (1.4,2.4,2.5)

30

Obchody Dnia Logopedy.

Międzyklasowe rozgrywki logopedyczne. Specyfika
pracy logopedy. (2.1,1.3,1,4)

31

Wycieczka pociągiem

32

Kim jestem?

Rozpoznawanie wyrazów dźwiękonaśladowczych,
tworzenie rytmu i rymów z wyrazami związanymi z
koleją. Zapoznanie z zawodem maszynista, konduktor.
(2.1,2.4,2.5)
Opisuje i prezentuje swoje zainteresowania, podaje
swoje mocne i słabe strony konsultując je z
rówieśnikami, 1.1, 1.2, 1.4

w ramach
zajęć
grupowych
w ramach
zajęć
grupowych
w ramach
zajęć
grupowych
w ramach
zajęć
grupowych

33

,,Czym zajmują się moi rodzice?”

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

nauczyciel
języka
angielskiego
nauczyciel
języka
angielskiego
nauczyciel
języka
angielskiego
nauczyciel
języka
angielskiego

październik
2018

wrzesień 2018

uczniowie

logopeda
nauczyciel
biblioteki
logopeda

uczniowie

logopeda

styczeń 2019

uczniowie

logopeda

marzec 2019

uczniowie

logopeda

maj 2019

W ramach
lekcji

uczniowie

Doradca
zawodowy pedagog

wrzesień 2018

W ramach
lekcji

uczniowie

Doradca
zawodowy pedagog

listopad 2018

grudzień 2018

styczeń 2019

luty 2019

listopad 2108
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34

„Na scenie życia zawodowego”

Odgrywa różne role zawodowe 2.1

35

W poszukiwaniu źródeł wiedzy

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

36

,,Mój zawód przyszłości”

37

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

Opowiada kim chciałby zostać w przyszłości, sam
decyduje o swoich pomysłach na dorosłe życie, a
następnie przedstawia to w formie dowolnej pracy
plastycznej.
Bezpośrednio poznaje specyfikę wybranych zawodów
(np. hydraulik, fryzjer, mechanik maszyn rolniczych,
gospodarz, kelner, kucharz itd.)

W formie
dramy,
zabawy,
scenek
W formie
warsztatów

uczniowie,
rodzice

Doradca
zawodowy –
pedagog

styczeń 2019

uczniowie

III 2019

Konkurs
plastyczny

uczniowie

Doradca
zawodowy pedagog
Doradca
zawodowy pedagog

prezentacja

Uczniowie,
rodzice,
nauczyciele,
zaproszeni
goście

Doradca
zawodowy pedagog

Od X 2018r.
do VI 2019r.

X 2018
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