
 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO 

dla uczniów klas I-III 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: Gdzie i kto pracuje w moim (najbliższym) mieście? 

Cel ogólny: Poznawanie lokalnego świata zawodów i rynku pracy. (Część A, pkt 2 cyt. zał.) 

Cele szczegółowe: 

Uczeń 

- podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu oraz 

opisuje podstawową specyfikę pracy w wybranych zawodach, 

- prezentuje swoje zainteresowania wobec innych ludzi. 

Metody pracy: 

- prezentacja nauczycielska – przedstawienie zakładów pracy, 

- zadanie zespołowe (zabawa) – przyporządkowywanie zawodów zakładom pracy, 

- rozmowa, 

- sesja pytań i odpowiedzi, 

- prezentacje uczniowskie efektów pracy. 

Środki dydaktyczne: 

- plansza formatu arkusza do flip-chart’a – lista wybranych zakładów pracy, może to być 

lista opracowana cyfrowo i wyświetlana podczas dalszej części zajęć, 

- plansza, duży arkusz szarego papieru – uproszczony, symboliczny plan miasta, 

- zbiór kartek z nazwami zawodów, zgodnych z listą zakładów pracy, 

- telewizor/ekran, projektor, laptop/komputer. 

Czas trwania zajęć: 45 minut 

Proponowane sytuacje dydaktyczne: 

1. Wirtualna wycieczka po wybranych zakładach pracy (ok. 6 min.). 

Nauczyciel prezentuje, wybrane do zajęć zakłady pracy, wyświetlając krótką prezentację lub 

pokazując internetowe strony tych zakładów. Powinien przy tym zwrócić uwagę na to, czym owe 

zakłady zajmują się. Czas przedstawienia – maksymalnie 1 min./zakład. 

2. Praca zespołowa – przyporządkowanie zawodów zakładowi pracy (ok. 14 min.) 

a) podział klasy na 4-6 zespołów po 4-6 uczniów – w drodze losowania; 

(liczba zespołów oraz ilość uczniów w zespole uzależniona jest od wielkości danej klasy oraz 

od możliwości nauczyciela, wynikających ze znajomości klasy, wcześniejszych doświadczeń 

w organizacji pracy zespołowej itp.) 

b) wybór zakładu pracy dla każdego z zespołów – w drodze losowania; 

c) omówienie/wyjaśnienie sposobu wykonania zadania przez uczniów i wyłożenie kartek 

z nazwami zawodów; 

(► nauczyciel wykłada na środku sali, na podłodze lub ławkach, „plan miasta” z 

naniesionymi symbolami zakładów pracy, zgodnymi z wywieszoną/wyświetlaną listą [może 

to także wykonać podczas „wirtualnej wycieczki”] oraz wykłada na ławkach karteczki z 

nazwami zawodów; 

► zadaniem dzieci jest wybranie kartek z nazwami zawodów i ułożenie ich na/przy symbolu, 

wylosowanego przez zespół zakładu pracy; dla ułatwienia można dodać, że przy każdym 

zakładzie pracy powinno znaleźć się 7 kartek z 7. różnymi zawodami; ► każdy uczeń 



 

powinien wybrać, co najmniej, jeden zawód do danego zakładu pracy, a najlepiej będzie, 

gdy inni zgodzą się z propozycją lub pomogą wybrać inny w razie pomyłki; w zależności od 

wieku dzieci można też podpowiedzieć, że są takie zawody, które pojawią się we wszystkich 

zakładach pracy; ► należy też zachęcić uczniów do zadawania pytań, na które nauczyciel 

chętnie odpowie; ► nauczyciel – obserwując pracę zespołów, pomaga im w sprawnym 

wykonaniu zadania) 

d) wyjaśnienie uczniom, na czym polega ich zadanie indywidualne, podczas pracy 

zespołowej 

(jeżeli klasa jest sprawna w działaniu, to ► warto włączyć element indywidualnej pracy, 

polegający na tym, że uczniowie – w trakcie pracy zespołowej - „zaglądają” do innych 

zespołów, kartek z nazwami zawodów i starają się wybrać taki zawód, który ich interesuje 

lub chcieliby go kiedyś wykonywać, oczywiście, ► na zasadzie, że dany zawód, po prostu 

uczniowi podoba się lub zaciekawił, bez głębszych analiz i wnikania; zadanie to powinno 

być skierowane ► na zasadzie dobrowolności – jeśli któreś dziecko chce, to zrobić). 

3. Prezentacja wyników pracy zespołów (ok. 10 min.). 

Nauczyciel moderuje prezentację wyników pracy zespołów tak, aby zmieścić się w ramach 

czasowych tej części. Uczniowie podają nazwę „swojego” zakładu pracy i zawody osób, które 

mogą tam pracować. Po zakończeniu prezentacji zespołów, nauczyciel może zapytać dzieci, czy 

zauważyły w tym przeglądzie coś ciekawego lub charakterystycznego? Jeśli nie, to może sam 

zwrócić ich uwagę na to, że kilka zawodów powtarza się w różnych zakładach pracy. Wtedy może 

zadać pytanie – co z tego wynika? 

4. Prezentacja efektów indywidualnych wyborów (ok. 6 min.). 

Ta część pojawi się, gdy są jakieś dzieci, które wykonały zadanie, pod warunkiem, że chcą o tym 

opowiedzieć – przedstawić zawód, który wybrałyby dla siebie. Jeżeli czas pozwoli, można dopytać 

– z czego wynika ten wybór? 

5. Sesja pytań i odpowiedzi (ok. 5 min.). 

Nauczyciel powinien mieć przygotowane pytania rozszerzające podejmowane zagadnienie, np.: 

- jakie inne zakłady pracy miasta dzieci znają? 

- jakie trzeba mieć zawody, by tam pracować? 

- co trzeba zrobić, by zdobyć dany zawód (na konkretnym przykładzie)? 

- jak dzieci, intuicyjnie, czują różnicę w pracy, np. technika leśnika i inżyniera leśnika? 

- czy ktoś z rodziców uczniów pracuje w tym mieście? 

- jaki zawód wykonuje? jaką pracę wykonuje? 

6. Pochwały i podsumowanie nauczyciela (ok. 4 min.). 

Istotne wydaje się zadanie uczniom pytania: czy jest coś, czego dowiedziałaś/łeś się podczas 

dzisiejszych zajęć? o czym myślałaś/łeś pracując w zespole? co tobie podobało się najbardziej? 

Bardzo ważnym elementem jest udzielanie pochwał dzieciom za dobrą pracę, za trafne wskazania, 

czyli znajomość zakładów pracy i zawodów w nich wykonywanych, za koleżeńskie podejście do 

innych osób z zespołu, za ciekawość, za odwagę w prezentowaniu wyników/efektów, za szybkość 

wykonywania zadań, za ładne wypowiedzi, za interesujące odpowiedzi, za dużą znajomość miasta i 

jego zakładów pracy itd. 

 

 



 

Plansza 1. Lista wybranych zakładów pracy (na przykładzie Zielonej Góry). 

 

Logo Nazwa Znak na planie/mapie 

 

 

 

Szpital Uniwersytecki 


 

 

LUMEL 

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Ogólnego 

 

 

 

Nadleśnictwo 
Leśnictwo 

 

 

 

Miejski Zakład Komunikacji 

 

 

 

FOCUS MALL 
Galeria rozrywkowo-handlowa 




 

Karta 2. Fiszki z nazwami wybranych zawodów. 

 

- księgowa/księgowy [6x]   - informatyk [6x]   - pracownik ochrony [6x] 

- pracownik biurowy [6x]   - lekarz    - laborant 

- opiekun medyczny    - elektryk [2x]   - elektronik 

- technik automatyk    - geodeta    - murarz 

- operator maszyn leśnych   - technik leśnik   - inżynier leśnik 

- kierowca     - mechanik samochodowy  - kucharz 

- elektryk samochodowy   - sprzedawca    - kinooperator 

 



 

Plansza 3. Uproszczony, symboliczny plan miasta. 



 

 


