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Klasa III SP 

LP. Temat lekcji Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego Metody, formy Odbiorcy Osoby 

odpowiedzialne  

Terminy 

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. 

Podczas trwania 

zajęć 

Uczniowie Nauczyciel 

informatyki 

kwiecień 

2023 

2. Bezpieczna droga do szkoły Omówienie zasad bezpiecznego uczestnictwa pieszych 

w ruchu drogowym - praca policjanta. ( 2.4, 2.5 ) 

zajęcia klasowe uczniowie wychowawca 

 

wrzesień 

2022 

3. Zanim pojawi się na stole Omówienie etapów powstawania chleba -   praca 

piekarza i rolnika dawniej i obecnie ( 1.1, 1.2,1.4, 1.5, 

2.1, 2.3 ) 

zajęcia klasowe uczniowie wychowawca wrzesień 

2022 

4. Mój nauczyciel. Wypowiedzi na temat pracy nauczyciela. Układanie 

życzeń ( 2.4, 2.5, 3.1 ) 

zajęcia klasowe uczniowie wychowawca październik 

2022 

5. Wizyta pielęgniarki Specjalny gość. Przybliżenie dzieciom zawodu 

pielęgniarki. 

zajęcia klasowe uczniowie wychowawca październik 

2022 
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8. Podglądamy przyrodę Poznanie zawodu leśnika (1.1, 1.2, 1.4) zajęcia klasowe uczniowie wychowawca październik 

2022 

9. Nie warto się poddawać Pogadanka na temat swoich marzeń i zainteresowań i 

zawodach, które każdy chciałby wykonywać w 

przyszłości ( 1.3, 2.2, 2.3 ) 

zajęcia klasowe uczniowie wychowawca Listopad 2022 

10. ,,Dziewczynka z parku” Zapoznanie z pracą faunisty Zajęcia klasowe uczniowie wychowawca Listopad 2022 

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16. Bezpieczne wakacje. Rozmowa o umiejętnościach udzielania pierwszej 

pomocy. Nauka wzywania specjalistycznej pomocy - 

praca ratownika medycznego ( 1.1, 1.2, 6.3 )  

zajęcia klasowe uczniowie wychowawca czerwiec 

2022 

17. Talent show Rozmowa o czynnościach ,które wykonujemy w czasie 

wolnym? Swobodne wypowiedzi na temat 

zainteresowań (1.1, 1.2, 1.3)  

zajęcia klasowe uczniowie nauczyciel 

języka 

angielskiego 

listopad 2022 

18. What time is it? Pytanie i podawanie godziny. Co robi zegarmistrz? zajęcia klasowe uczniowie nauczyciel grudzień 
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języka 

angielskiego 

2022 

19. Pancake Day Przepisy kulinarne .Czy praca kucharza jest ważna? ( 

1.3, 1.5, 2.4, 3.2 ) 

 

zajęcia klasowe uczniowie nauczyciel 

języka 

angielskiego 

II 2023 

20. Ogólnopolska akcja Kocham 

słyszeć. 

Zapoznanie z zawodami :laryngolog, audiolog, 

surdologopeda. Poznanie specyfiki działania aparatów 

słuchowych oraz procesora dźwięku.(2.1,2.3,4.1) 

w ramach zajęć 

grupowych 

uczniowie logopeda październik 

2022 

21. Łamańce językowe Doskonalenie dykcji i prawidłowej wymowy w 

zawodach. (1.4,2.4,2.5) 

w ramach zajęć 

grupowych 

uczniowie logopeda styczeń 2023 

22. Obchody Dnia Logopedy. Międzyklasowe rozgrywki logopedyczne. Specyfika 

pracy logopedy. (2.1,1.3,1,4) 

w ramach zajęć 

grupowych 

uczniowie logopeda marzec 2023 

23. Wycieczka pociągiem Rozpoznawanie wyrazów dźwiękonaśladowczych, 

tworzenie rytmu i rymów z wyrazami związanymi z 

koleją. Zapoznanie z zawodem  maszynista, konduktor. 

(2.1,2.4,2.5) 

w ramach zajęć 

grupowych 

uczniowie logopeda maj 2023 

 


