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

 

Klasa VI SP 

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

formy 

Odbiorcy Osoby 

odpowiedzialne  

Terminy 

1. Pierwszy dzień w szkole po 

wakacjach 

Uczeń poznaje specyfikę zawodu nauczyciela, wyjaśnia, 

jaką wartość oraz jakie znaczenie ma praca w życiu 

każdego człowieka (2.1., 2.2.) 

w ramach 

prowadzenia 

zajęć 

uczniowie nauczyciel 

języka polskiego 

wrzesień 

2022 

2. Kto tworzy telewizję? Uczeń poznaje zasady rządzące światem telewizji oraz 

ludzi, którzy ją tworzą.  Samodzielnie odszukuje 

informacje dotyczące pojęć, związanych ze światem 

telewizji. Wyjaśnia, dlaczego telewizja jest komercyjna i 

jaką rolę odgrywa pieniądz wśród ludzi, którzy ją 

tworzą (3.3., 2.5) 

w ramach 

prowadzenia 

zajęć 

uczniowie nauczyciel 

języka polskiego 

listopad 

2022 

3. Współczesna kolęda Uczeń styka się ze współczesną twórczością muzyczną.  

Ocenia, jaka jest aktualna muzyka i jacy ludzie ją 

tworzą. Określa swoje kompetencje, wskazuje własne 

zdolności, a także wymienia przedmioty szkolne, 

których szczególnie lubi się uczyć (1.1., 1.4.) 

 

w ramach 

prowadzenia 

zajęć 

uczniowie nauczyciel 

języka polskiego 

grudzień 

2022 

4.  W szkole pisania - opis krajobrazu Uczeń tworzy opis krajobrazu. Przy tej okazji ma 

kontakt z różnymi dziełami sztuki. Ocenia pracę 

malarza i próbuje wyjaśnić, jak współcześni ludzie 

odbierają ten zawód. Wyjaśnia, na czym polega 

specyfika tego zawodu. Charakteryzuje siebie 

ewentualnego artystę (1.3., 4.1.) 

w ramach 

prowadzenia 

zajęć 

uczniowie nauczyciel 

języka polskiego 

styczeń 

2023 

5.  Kto stworzył radio? Uczeń zbiera na informacje na temat historii radia. w ramach uczniowie nauczyciel luty 2023 
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Dyskutuje na temat pracy w charakterze prezentera 

radiowego. Wymienia znanych ludzi z tego środowiska, 

poznaje specyfikę takiego zawodu (1.4., 4.2.) 

prowadzenia 

zajęć 

języka polskiego 

6.  W poszukiwaniu lekarstwa na 

grypę duszy 

Przy omawianiu tematu głównego, uczeń poznaje 

znaczącą rolę psychologa. Wymienia sytuacje, w 

których ludzie mogą korzystać z pomocy psychologa 

oraz opisuje zalety korzystania z pomocy tego typu 

(2.2., 2.5., 4.3.) 

w ramach 

prowadzenia 

zajęć 

uczniowie nauczyciel 

języka polskiego 

marzec 

2023 

7. Poetycka podróż po Europie Po omówieniu zasadniczego tematu zajęć, uczeń 

wymienia cechy dobrego podróżnika. Ma świadomość 

zagrożeń wynikających z podróżowania oraz korzyści, 

jakie niosą ze sobą podróże po świecie (1.4., 2.4, 4.1) 

w ramach 

prowadzenia 

zajęć 

uczniowie nauczyciel 

języka polskiego 

kwiecień 

2023 

8. Jak zostać pisarzem? Uczeń charakteryzuje rolę pisarza we współczesnym 

świecie. Określa, jakie cechy powinien mieć 

współczesny twórca. Próbuje scharakteryzować siebie 

jako pisarza (1.1., 4.1) 

w ramach 

prowadzenia 

zajęć 

uczniowie nauczyciel 

języka polskiego 

maj 2023 

9 Tkanki: nabłonkowa, mięśniowa i 

nerwowa 

Podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe.2.3 w ramach 

lekcji 

uczniowie nauczyciel  

biologii 

IX 2022 

10 Owady- stawonogi zdolne do lotu  Wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady 

zawodów charakterystycznych dla poszczególnych 

grup, opisuje różne ścieżki ich uzyskania oraz 

podstawową specyfikę pracy w zawodach 2.1 

 

w ramach 

lekcji 

w ramach 

lekcji 

nauczyciel  

biologii 

XI/XII 

2022 

11 Jak napisać artykuł? Podczas redakcji określonej formy, nauczyciel przybliża 

uczniowie sylwetkę redaktora. Uczeń wskazuje swoje 

zalety oraz przedstawia sposoby ich wykorzystania, 

w ramach 

prowadzenia 

uczniowie nauczyciel 

języka polskiego 

czerwiec 

2023 
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wskazuje na przedmioty szkolne, które szczególnie go 

interesują (1.2., 3.2.) 

zajęć 

12 Ptaki -kręgowce zdolne do lotu Wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady 

zawodów charakterystycznych dla poszczególnych 

grup, opisuje różne ścieżki ich uzyskania oraz 

podstawową specyfikę pracy w zawodach 2.1 

w ramach 

lekcji 

uczniowie nauczyciel  

biologii 

IV 2023 

13 Rolnictwo Danii i Węgier  Podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i 

ocenia swoje działania, formułując wnioski na 

przyszłość 1.3 

w ramach 

lekcji 

uczniowie nauczyciel 

geografii 

I/II  

2023 

14 Przemysł i usługi we Francji Planuje swoje działania lub działania  grupy, wskazując 

szczegółowe czynności i zadania niezbędne do realizacji 

celu 4.2 

w ramach 

lekcji 

uczniowie nauczyciel 

geografii 

II/2023 

15 Turystyka w Europie Południowej Określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz 

kompetencje 1.1 

w ramach 

lekcji 

uczniowie uczniowie 

geografii 

III 2023 

16 Święto Drzewa Określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz 

kompetencje 1.1 

Prezentacja uczniowie nauczyciel 

biologii 

X 2022 

18. Zdjęć cięcie i gięcie. Elementy 

retuszu i fotomontażu zdjęć. 

Uczeń opisuje funkcje podstawowych elementów 

komputera i urządzeń zewnętrznych; korzysta z 

urządzeń do nagrywania obrazów, dźwięków i filmów, 

w tym urządzeń mobilnych, wykorzystuje komputer lub 

inne urządzenia cyfrowe do gromadzenia, 

porządkowania i selekcjonowania własnych zasobów 

III.1.1., III.1.2. Posługuje się technologią zgodnie z 

przyjętymi zasadami i prawem V.1. Uczeń poznaje 

zawód fotograf. 

Podczas 

prowadzenia 

zajęć. 

Uczniowie. nauczyciel 

informatyki 

V 2023 
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19. Skutki odkryć geograficznych. Uczeń poznaje specyfikę pracy podróżnika i geografa. 

2.1. Podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe 

2.3.  

Podczas 

prowadzenia 

zajęć. 

Uczniowie. nauczyciel 

historii  

X 2022 

20. Demokracja szlachecka. Uczeń poznaje specyfikę pracy polityka. 2.3.  

Opowiada o swoich planach edukacyjno- zawodowych 

4.1 

Podczas 

prowadzenia 

zajęć. 

Uczniowie. nauczyciel 

historii 

X 2022 

21. Sejm Wielki i Konstytucja 3 Maja.  Uczeń poznaje specyfikę pracy parlamentarzysty 

Opowiada o swoich planach edukacyjno- zawodowych 

4.1. Planuje swoje działania lub działania grupy, 

wskazując szczegółowe czynności i zadania niezbędne 

do realizacji celu 4.2 

Podczas 

prowadzenia 

zajęć. 

Uczniowie. nauczyciel   

historii 

III 2023 

22. Rodzina- praca i obowiązki jej 

członków. 

Uczeń określa co lubi robić 1.1 

Uczeń podaje nazwy zawodów wykonywanych przez 

osoby w jego najbliższym otoczeniu 2.2 

w ramach 

lekcji 

Uczniowie wychowawca Październ

ik 2022 

23. Jak realizować nasze plany? Prezentacja zainteresowań uczniów, mocnych 

stron.1.2, 1.3 

w ramach 

lekcji 

Uczniowie wychowawca Styczeń 

2023 

24. Moje zainteresowania. Uczeń opowiada kim chciałby zostać w przyszłości 4.1, 

4.2, 3.2 

w ramach 

lekcji 

Uczniowie wychowawca Maj 2023 

25. W karnawałowych rytmach Uczeń charakteryzuje zawód tancerza.  Określa własne 

zainteresowania i uzdolnienia oraz kompetencje. 1.1 

Uczeń charakteryzuje swoje mocne strony. 1.2 

w ramach 

lekcji 

uczniowie nauczyciel 

muzyki 

I 2023 

26. Kujawiak z oberkiem. Etnografia. Uczeń poznaje zawód etnografa. 2.1  

Opisuje czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu 

w ramach 

lekcji 

uczniowie nauczyciel 

muzyki 

II 2023 



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

człowieka. 2.2  

Wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i 

jego związek z pracą 2.5 

27. Złoty wiek muzyki polskiej Uczeń poznaje pracę choreografa 2.1 

Określa własne zainteresowania i uzdolnienia 1.1 

w ramach 

lekcji 

uczniowie nauczyciel 

muzyki 

XI 2022 

28. Perspektywa rzędowa i kulisowa. Uczeń charakteryzuje zawód aktora i scenografa 2.1. 

Określa własne zainteresowania i uzdolnienia 1.1 

w ramach 

lekcji 

uczniowie nauczyciel 

plastyki 

X 2022 

29. Zrób to sam- stolik na kółkach. Uczeń charakteryzuje pracę stolarza 2.1 

Posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich 

przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i 

niekonwencjonalny 2.4 

w ramach 

lekcji 

uczniowie nauczyciel 

plastyki 

I 2023 

30. Rzeźba. Uczeń charakteryzuje pracę rzeźbiarza 2.1 

Opisuje czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu 

człowieka 2.2 

w ramach 

lekcji 

uczniowie nauczyciel 

plastyki 

II – V 

2023  

31. Działania pisemne na ułamkach 

dziesiętnych. 

Obliczanie wartości towaru mają daną masę i jego cenę 

za 1 kg. Opis specyfiki  pracy ekspedientki.2.1  

w ramach 

lekcji 

Uczniowie n-l matematyki Wrzesień 

2022 

32. Skala na planach i mapach. Obliczanie rzeczywistej długości odcinka, gdy dana jest 

jego długość w skali oraz długość odcinka w skali gdy 

dana jest jego rzeczywista długość. Przybliżenie 

zawodu architekta oraz  geodety. 2.1 

w ramach 

lekcji 

Uczniowie n-l matematyki Grudzień 

2022 

33. Obniżki i podwyżki Ceny towarów po obniżkach i po podwyżkach.  

Zainteresowania uczniów związanych z handlem 

w ramach 

lekcji 

Uczniowie n-l matematyki Marzec 

2023 
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(sprzedawca)1.1 

34. Podsumowanie działu- procenty Obliczanie procentów z danej wielkości.   Specyfika 

pracy w banku, w sklepie.2.1 

w ramach 

lekcji 

Uczniowie n-l matematyki Maj 2023 

35. Liczby dodatnie i ujemne Podawanie praktycznych przykładów stosowania liczb 

ujemnych. 2.1 

w ramach 

lekcji 

Uczniowie n-l matematyki Maj 2023 

36. Bezpiecznie korzystamy z urządzeń 

sportowych. 

Uczeń posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z 

ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i 

niekonwencjonalny 2.4 

w ramach 

lekcji 

uczniowie nauczyciel 

wychowania 

fizycznego 

wrzesień 

2022 

37. Ćwiczenia z akcentem na 

korektywę postawy ciała. 

Oceniamy własna postawę ciała. 

Uczeń rozumie zależność między stanem zdrowia a 

możliwościami pracy w danym zawodzie, podaje inne 

czynniki wpływające na wybory zawodowe 2.3 

w ramach 

lekcji 

uczniowie nauczyciel 

wychowania 

fizycznego 

listopad 

2022 

38. Wymogi higieny wynikające ze 

zmian zachodzących w organizmie 

w okresie dojrzewania. 

Uczeń samodzielnie dociera do informacji i korzysta z 

różnych źródeł wiedzy, omówienie zawodu pielęgniarki 

jako osoby kontrolującej higienę uczniów w szkole 3.3 

w ramach 

lekcji 

uczniowie nauczyciel 

wychowania 

fizycznego 

marzec 

2023 

39. Wycieczka do Zespołu Parków 

krajobrazowych w Jerzwałdzie, 

Park Krajobrazowy Wzgórz 

Dylewskich 

Posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich 

przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i 

niekonwencjonalny 2.4 

 Określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz 

kompetencje. 1.1 

Rozpoznaje własne zasoby-zainteresowania, 

uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe 

1.2Planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, 

w ramach 

wycieczki 

uczniowie nauczyciel 

biologii,chemii,g

eografii 

Wrzesień

/paździer

nik 2022 
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uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów. 4.4 

40. Street artist. Uczeń podaje przykłady różnych zainteresowań 1.2 

Uczeń opowiada kim chciałby zostać 4.1 

w ramach 

lekcji 

uczniowie nauczyciel 

języka 

angielskiego 

X 2022 

41. Susie’s blog. Uczeń opowiada o sobie w grupie rówieśniczej 2.5 

Uczeń odgrywa role zawodowe w zabawie 2.1 

w ramach 

lekcji 

uczniowie  nauczyciel 

języka 

angielskiego 

VI 2023 

 

42. Shopping habbits. Uczeń odgrywa role zawodowe w zabawie 2.1 w ramach 

lekcji 

uczniowie nauczyciel 

języka 

angielskiego 

III 2023 

43. Instalacje w mieszkaniu Poznaje zawody związane z budową domu. 2.1 w ramach 

lekcji 

uczniowie  nauczyciel 

techniki 

X 2022 

44. Rzuty aksonometryczne posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich 

przeznaczeniem 2.4 

w ramach 

lekcji 

uczniowie  nauczyciel 

techniki 

II 2023 

 


