
 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO 

dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. 

         w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. 2018, poz. 1675), Załącznik nr 2 

Opracowanie: Piotr Januszek 

Temat zajęć: Od przedmiotu szkolnego do pracy w ciekawym zawodzie. 

Cel ogólny: Poznawanie siebie, rynku edukacyjnego i wskazywanie wartości 

                    uczenia się przez całe życie. (Część B, pkt 1 i 3 cyt. zał.) 

Cele szczegółowe: 

Uczeń 

- wskazuje przedmioty, których lubi się uczyć lub warto się uczyć, 

- podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i opisuje, co z nich wyniknęło 

dla niego i innych, 

- prezentuje swoje zainteresowania wobec innych osób. 

Metody pracy: 

- analiza materiału filmowego, 

- burza mózgów, 

- rozmowa-dyskusja, 

- wystąpienia publiczne – prezentacje. 

Środki dydaktyczne: 

- film: „Jak zbudować dobre przemówienie” 

(https://www.youtube.com/watch?v=4JSGWjJw6V8) [od 1:30 min. do 6:40 min.], 

- laptop i telewizor lub projektor i ekran, 

- wysokie lustro, 

- karty pracy zespołowej „przedmiot-zawody”, 

- w miarę możliwości kamera lub urządzenie rejestrujące filmy, np. smartfon. 

Czas trwania zajęć: 45 minut 

 

Proponowane sytuacje dydaktyczne: 

0. Wskazówka dydaktyczna – zajęcia warto poprowadzić w klasie szóstej. Jeżeli nauczyciel uzna, 

choć nie ma to większego znaczenia, że uczniowie powinni pracować tylko z przedmiotami, 

których uczą się w danej klasie, to z łatwością przystosuje załączone przykłady karty pracy 

zespołowej. 

1. Wprowadzenie do zajęć – przedstawienie ich celu (ok. 3 min.). 

2. Oglądanie filmu „Jak zbudować dobre przemówienie” (ok. 6 min.). 

3. Praca zespołowa uczniów (ok. 22 min.) 

a) podział klasy na 3 osobowe zespoły 

(warto spróbować, by uczniowie sami dobrali się w 3 osobowe zespoły na podstawie swoich 

ulubionych przedmiotów lub potencjalnych zainteresowań lub zaciekawienia – nie wszystkich 

przedmiotów będą się uczyć na tym etapie edukacji; jeżeli nauczyciel uzna, że lepszy będzie podział 

losowy lub inny, to powinien go zastosować); 

b) praca w zespołach pod patronatem nauczyciela 

(nauczyciel powinien zachęcać uczniów do zadawania pytań o przedmioty nauczania, zawody oraz 

rodzaje szkół, które do nich prowadzą). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4JSGWjJw6V8


 

4. Prezentacje spotów reklamowych (ok. 8 minut) 

Dobrze będzie ustawić salę amfiteatralnie, bez ławek, a jeżeli jest taka możliwość – zapewnić 

uczniom podest/scenę do występów. Nauczyciel powinien pełnić rolę moderatora prezentacji, a 

jednocześnie czuwać nad dyscypliną ram czasowych. 

5. Podsumowanie zajęć – pytania, głosowanie, pochwały (ok. 6 min.) 

Po zakończeniu prezentacji można przeprowadzić głosowanie na najlepsze spoty, a następnie 

przejść do pytań podsumowujących, np.: 

- dlaczego prezentacja „x” (najlepsza) uzyskała najwięcej głosów? za co? 

- które hasła reklamowe były świetne? 

- czy ktoś dowiedział się czegoś nowego podczas zajęć? czego? 

- w jaki sposób, bardzo interesujący kogoś, przedmiot może wpłynąć na wybór zawodu? 

- czy ktoś może podać przykład, znanej mu osoby, która lubi swoją pracę? jak to się stało? 

- jakie znacie inne zawody, w których przydaje się dobra znajomość przedmiotów szkolnych? 

- czy w waszym odczuciu dobry zawód zależy od wykształcenia? dlaczego tak uważasz? 

- dla kogo i po co uczy się każde dziecko? 

Jeżeli jest taka możliwość, to byłoby dobrze nagrodzić zwycięski zespół. 

Na zakończenie zajęć nauczyciel powinien pochwalić wszystkie zauważone pozytywne postawy, 

zaangażowanie, pomysłowość, podział pracy w zespole, dokładność wykonania instrukcji, odwagę 

w występowaniu na forum klasy, humorystyczne ujęcie prezentacji, zachowania koleżeńskie, 

interesujące sformułowania haseł reklamowych itd. 

 

 



 

Załącznik 1. Przykłady kart pracy zespołowej „Przedmiot-zawody” 

 

KARTA PRACY ZESPOŁOWEJ „PRZEDMIOT-ZAWODY” 

Imiona członków zespołu: 

 

Data wykonania zadania: 

Instrukcja 

Waszym zadaniem jest przygotować 40. sekundowy spot reklamowy, zaprezentowany na żywo 

lub krótkie wystąpienie zachęcające do nauki podanego przedmiotu szkolnego. 

Jednym z argumentów lub motywów spotu powinien być zawód, do którego może prowadzić 

uczenie się tego przedmiotu. 

Drugim argumentem może być to, czym warto zająć się dodatkowo, by ten zawód zdobyć. 

Warto podać, jeśli wiecie, jakie szkoły trzeba ukończyć po podstawówce. 

Na przygotowanie spotu macie 20 minut. 

W każdej chwili możecie poprosić nauczyciela o dodatkowe informacje na temat przedmiotu, 

zawodu lub dalszej nauki i studiów. 

Dobry humor i przekonujące hasła, to droga do sukcesu! Zagrajcie swoją reklamę z wyobraźnią! 

Przedmiot: CHEMIA 

Zawody: LABORANT, KOSMETYCZKA, FARMACEUTA 

Argumenty spotu: 

Główne hasło reklamowe: 

 

KARTA PRACY ZESPOŁOWEJ „PRZEDMIOT-ZAWODY” 

Imiona członków zespołu: 

 

Data wykonania zadania: 

Instrukcja 

Waszym zadaniem jest przygotować 40. sekundowy spot reklamowy, zaprezentowany na żywo 

lub krótkie wystąpienie zachęcające do nauki podanego przedmiotu szkolnego. 

Jednym z argumentów lub motywów spotu powinien być zawód, do którego może prowadzić 

uczenie się tego przedmiotu. 

Drugim argumentem może być to, czym warto zająć się dodatkowo, by ten zawód zdobyć. 

Warto podać, jeśli wiecie, jakie szkoły trzeba ukończyć po podstawówce. 

Na przygotowanie spotu macie 20 minut. 

W każdej chwili możecie poprosić nauczyciela o dodatkowe informacje na temat przedmiotu, 

zawodu lub dalszej nauki i studiów. 

Dobry humor i przekonujące hasła, to droga do sukcesu! Zagrajcie swoją reklamę z wyobraźnią! 

Przedmiot: BIOLOGIA 

Zawody: LEŚNIK, LEKARZ, WETERYNARZ 

Argumenty spotu: 

Główne hasło reklamowe: 

 



 

KARTA PRACY ZESPOŁOWEJ „PRZEDMIOT-ZAWODY” 

Imiona członków zespołu: 

 

Data wykonania zadania: 

Instrukcja 

Waszym zadaniem jest przygotować 40. sekundowy spot reklamowy, zaprezentowany na żywo 

lub krótkie wystąpienie zachęcające do nauki podanego przedmiotu szkolnego. 

Jednym z argumentów lub motywów spotu powinien być zawód, do którego może prowadzić 

uczenie się tego przedmiotu. 

Drugim argumentem może być to, czym warto zająć się dodatkowo, by ten zawód zdobyć. 

Warto podać, jeśli wiecie, jakie szkoły trzeba ukończyć po podstawówce. 

Na przygotowanie spotu macie 20 minut. 

W każdej chwili możecie poprosić nauczyciela o dodatkowe informacje na temat przedmiotu, 

zawodu lub dalszej nauki i studiów. 

Dobry humor i przekonujące hasła, to droga do sukcesu! Zagrajcie swoją reklamę z wyobraźnią! 

Przedmiot: FIZYKA 

Zawody: OPTYK, ASTROFIZYK, ELEKTROKARDIOLOG 

Argumenty spotu: 

Główne hasło reklamowe: 

 

KARTA PRACY ZESPOŁOWEJ „PRZEDMIOT-ZAWODY” 

Imiona członków zespołu: 

 

Data wykonania zadania: 

Instrukcja 

Waszym zadaniem jest przygotować 40. sekundowy spot reklamowy, zaprezentowany na żywo 

lub krótkie wystąpienie zachęcające do nauki podanego przedmiotu szkolnego. 

Jednym z argumentów lub motywów spotu powinien być zawód, do którego może prowadzić 

uczenie się tego przedmiotu. 

Drugim argumentem może być to, czym warto zająć się dodatkowo, by ten zawód zdobyć. 

Warto podać, jeśli wiecie, jakie szkoły trzeba ukończyć po podstawówce. 

Na przygotowanie spotu macie 20 minut. 

W każdej chwili możecie poprosić nauczyciela o dodatkowe informacje na temat przedmiotu, 

zawodu lub dalszej nauki i studiów. 

Dobry humor i przekonujące hasła, to droga do sukcesu! Zagrajcie swoją reklamę z wyobraźnią! 

Przedmiot: MUZYKA, PLASTYKA 

Zawody: ZŁOTNIK-JUBILER, DEKORATOR WNĘTRZ, PIOSENKARZ, MUZYK, AKTOR 

Argumenty spotu: 

Główne hasło reklamowe: 

 

KARTA PRACY ZESPOŁOWEJ „PRZEDMIOT-ZAWODY” 

Imiona członków zespołu: 



 

 

Data wykonania zadania: 

Instrukcja 

Waszym zadaniem jest przygotować 40. sekundowy spot reklamowy, zaprezentowany na żywo 

lub krótkie wystąpienie zachęcające do nauki podanego przedmiotu szkolnego. 

Jednym z argumentów lub motywów spotu powinien być zawód, do którego może prowadzić 

uczenie się tego przedmiotu. 

Drugim argumentem może być to, czym warto zająć się dodatkowo, by ten zawód zdobyć. 

Warto podać, jeśli wiecie, jakie szkoły trzeba ukończyć po podstawówce. 

Na przygotowanie spotu macie 20 minut. 

W każdej chwili możecie poprosić nauczyciela o dodatkowe informacje na temat przedmiotu, 

zawodu lub dalszej nauki i studiów. 

Dobry humor i przekonujące hasła, to droga do sukcesu! Zagrajcie swoją reklamę z wyobraźnią! 

Przedmiot: TECHNIKA + MATEMATYKA 

Zawody: ARCHITEKT, OFICER WOJSKOWY, INŻYNIER AUTOMATYKI I ROBOTYKI 

Argumenty spotu: 

Główne hasło reklamowe: 

 

KARTA PRACY ZESPOŁOWEJ „PRZEDMIOT-ZAWODY” 

Imiona członków zespołu: 

 

Data wykonania zadania: 

Instrukcja 

Waszym zadaniem jest przygotować 40. sekundowy spot reklamowy, zaprezentowany na żywo 

lub krótkie wystąpienie zachęcające do nauki podanego przedmiotu szkolnego. 

Jednym z argumentów lub motywów spotu powinien być zawód, do którego może prowadzić 

uczenie się tego przedmiotu. 

Drugim argumentem może być to, czym warto zająć się dodatkowo, by ten zawód zdobyć. 

Warto podać, jeśli wiecie, jakie szkoły trzeba ukończyć po podstawówce. 

Na przygotowanie spotu macie 20 minut. 

W każdej chwili możecie poprosić nauczyciela o dodatkowe informacje na temat przedmiotu, 

zawodu lub dalszej nauki i studiów. 

Dobry humor i przekonujące hasła, to droga do sukcesu! Zagrajcie swoją reklamę z wyobraźnią! 

Przedmiot: JĘZYK POLSKI 

Zawody: DZIENNIKARZ, BIBLIOTEKARZ, BLOGER/VLOGER 

Argumenty spotu: 

Główne hasło reklamowe: 

 

KARTA PRACY ZESPOŁOWEJ „PRZEDMIOT-ZAWODY” 

Imiona członków zespołu: 

 



 

Data wykonania zadania: 

Instrukcja 

Waszym zadaniem jest przygotować 40. sekundowy spot reklamowy, zaprezentowany na żywo 

lub krótkie wystąpienie zachęcające do nauki podanego przedmiotu szkolnego. 

Jednym z argumentów lub motywów spotu powinien być zawód, do którego może prowadzić 

uczenie się tego przedmiotu. 

Drugim argumentem może być to, czym warto zająć się dodatkowo, by ten zawód zdobyć. 

Warto podać, jeśli wiecie, jakie szkoły trzeba ukończyć po podstawówce. 

Na przygotowanie spotu macie 20 minut. 

W każdej chwili możecie poprosić nauczyciela o dodatkowe informacje na temat przedmiotu, 

zawodu lub dalszej nauki i studiów. 

Dobry humor i przekonujące hasła, to droga do sukcesu! Zagrajcie swoją reklamę z wyobraźnią! 

Przedmiot: INFORMATYKA + MATEMATYKA 

Zawody: INFORMATYK, GRAFIK KOMPUTEROWY, PROGRAMISTA 

Argumenty spotu: 

Główne hasło reklamowe: 

 

KARTA PRACY ZESPOŁOWEJ „PRZEDMIOT-ZAWODY” 

Imiona członków zespołu: 

 

Data wykonania zadania: 

Instrukcja 

Waszym zadaniem jest przygotować 40. sekundowy spot reklamowy, zaprezentowany na żywo 

lub krótkie wystąpienie zachęcające do nauki podanego przedmiotu szkolnego. 

Jednym z argumentów lub motywów spotu powinien być zawód, do którego może prowadzić 

uczenie się tego przedmiotu. 

Drugim argumentem może być to, czym warto zająć się dodatkowo, by ten zawód zdobyć. 

Warto podać, jeśli wiecie, jakie szkoły trzeba ukończyć po podstawówce. 

Na przygotowanie spotu macie 20 minut. 

W każdej chwili możecie poprosić nauczyciela o dodatkowe informacje na temat przedmiotu, 

zawodu lub dalszej nauki i studiów. 

Dobry humor i przekonujące hasła, to droga do sukcesu! Zagrajcie swoją reklamę z wyobraźnią! 

Przedmiot: HISTORIA 

Zawody: PRAWNIK, ARCHEOLOG, MUZEALNIK 

Argumenty spotu: 

Główne hasło reklamowe: 

 

KARTA PRACY ZESPOŁOWEJ „PRZEDMIOT-ZAWODY” 

Imiona członków zespołu: 

 

Data wykonania zadania: 



 

Instrukcja 

Waszym zadaniem jest przygotować 40. sekundowy spot reklamowy, zaprezentowany na żywo 

lub krótkie wystąpienie zachęcające do nauki podanego przedmiotu szkolnego. 

Jednym z argumentów lub motywów spotu powinien być zawód, do którego może prowadzić 

uczenie się tego przedmiotu. 

Drugim argumentem może być to, czym warto zająć się dodatkowo, by ten zawód zdobyć. 

Warto podać, jeśli wiecie, jakie szkoły trzeba ukończyć po podstawówce. 

Na przygotowanie spotu macie 20 minut. 

W każdej chwili możecie poprosić nauczyciela o dodatkowe informacje na temat przedmiotu, 

zawodu lub dalszej nauki i studiów. 

Dobry humor i przekonujące hasła, to droga do sukcesu! Zagrajcie swoją reklamę z wyobraźnią! 

Przedmiot: WYCHOWANIE FIZYCZNE 

Zawody: INSTRUKTOR SPORTU, TRENER, RATOWNIK MEDYCZNY 

Argumenty spotu: 

Główne hasło reklamowe: 

 


