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1. Temat zajęć: Kim będę, gdy dorosnę? – Poznajemy zawody naszych rodziców.

2. Autor/autorka

Magdalena Czyżewska

3. Etap edukacyjny i klasa

edukacja wczesnoszkolna - klasa II

4. Przedmiot

edukacja wczesnoszkolna – humanistyczna

5. Czas trwania zajęć

90 minut

6. Licencja

CC BY-NC-SA 4.0 - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 
Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

7. Uzasadnienie wyboru tematu
Temat zgodny z podstawą programową. Pozwala poznać różne zawody i ich specyfikę. Cel ogólny oraz 
cele szczegółowe programu są spójne z celami kształcenia ogólnego, uwzględniają najważniejsze 
umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego oraz zadania szkoły i cele edukacji 
wczesnoszkolnej.
8. Uzasadnienie zastosowania technologii
Zastosowanie technologii informacyjnej wpłynie na: 1. Czytelne zobrazowanie przebiegu lekcji. 2. 
Uatrakcyjni zajęcia. Utrwalenie wiadomości poprzez zabawę (aplikacja Learning Apps, Quizizz, 
Wordwall) i odpowiadanie na pytania zawarte w formularzach. 3. Zapewni uczniom zastosowanie 
myślenia logicznego i dokonywania wyborów.
9. Cel ogólny zajęć
Podawanie nazw zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu, opisywanie 
podstawowej specyfiki pracy w wybranych zawodach oraz odgrywanie różnych ról zawodowych w 
zabawie.
10. Cele szczegółowe zajęć

1. naśladuje czynności wykonywane przez osoby wykonujące dane zawody i odgaduje nazwę 
zawodu;

2. opowiada o pracy i o obowiązkach rodziców;
3. zapamiętuje pisownię nazw zawodów z „rz”;
4. wyobraża sobie swoje wymarzone miejsce pracy

11. Metody i formy pracy

Rozmowa kierowana, burza mózgów, klasyfikowanie, grupowanie, wizualizacja

12. Środki dydaktyczne

Komputer/laptop, tablet, tablica multimedialna, wiersz W.Badalskiej "Zawód taty", aplikacja Learning 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl
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Apps, Quizizz, Wordwall,

Platforma Microsoft Teams, e-podręczniki.pl

13. Wymagania w zakresie technologii

Komputer stacjonarny/laptop, urządzenia wskazujące (myszka, klawiatura, touchpad, panel dotykowy), 
monitor/laptop, głośniki, łącze internetowe. Dzieci łączą się na platformie Microsoft Teams i uczestniczą 
w lekcji online. Na czacie udostępniam im linki do zadań i wspólnie pracujemy. 

14. Przebieg zajęć

Aktywność nr 1

Temat:

Zawody z końcówką -arz i -erz

Czas trwania

25

Opis aktywności
1. Dzieci w wykreślance wyszukują zawody z końcówką -arz,  

https://wordwall.net/pl/resource/2169035 , a następnie zapisują w zeszycie, tworząc pary np: 
lekarz-lekarski.

2. Zagadki o zawodach https://youtu.be/hjDKoBQYr7U
3. Dzieci otwierają link i łączą w pary obrazek z nazwą zawodu 

https://learningapps.org/view2969947

Aktywność nr 2

Temat

Moja mama wszystko potrafi

Czas trwania

30

Opis aktywności
Praca zawodowa naszych mam - nauczyciel udostępnia link 
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL3_ORE_V9_LATO_3_4_31_145_p0  następnie wybiera z lewej 
strony ikonkę samochodu - temat 145 "Praca zawodowa naszych mam"

Dzieci słuchają opowiadania czytanego przez nauczyciela, oglądają filmik i ilustracje przedstawiające 
różne zawody mam. Następnie wykonują zadania na stronie, aby pomóc zapracowanej mamie. Dzielą 
rzeczowniki według ich rodzajów. Dzieci pracują na e-podręcznikach.

Aktywność nr 3

Temat

Zawód mojego taty

Czas trwania

https://wordwall.net/pl/resource/2169035
https://youtu.be/hjDKoBQYr7U
https://learningapps.org/view2969947
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL3_ORE_V9_LATO_3_4_31_145_p0
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25

Opis aktywności
Nauczyciel czyta uczniom wiersz "Zawód taty"

Zawód taty – Wiera Badalska

Tato Ani jest piekarzem.

Tato Jurka kolejarzem.

Tato Ewy orze pole.

Tato Jacka uczy w szkole.

Tato Basi smaży pączki.

Tato Włodka pisze książki.

Tato Jarka jest szoferem.

Tato Darka inżynierem.

Tato Irki tka kretony.

Tato Romy stawia domy.

Tato Zosi listy nosi.

Dzieci zapamiętują wszystkie zawody wymienione w wierszu, a także dopasowują zawód do 
wymienionych czynności. Po wysłuchaniu sami spróbują ułożyć pytania i odpowiedzi do treści wiersza 
np. Czy praca jest ważna? Czy każdy zawód jest potrzebny? Co by było gdyby nie pracował piekarz? Jaki 
zawód wykonuje Twój tato?

Uczniowie oglądają filmik o zawodach https://youtu.be/zYkJUgCDdyc  i wypowiadają się na temat kim 
chciałyby zostać w przyszłości, czy jest to ten sam zawód, jaki wykonują rodzice czy może zupełnie inny.

Aktywność nr 4

Temat

Podsumowanie zajęć

Czas trwania

10 min

Opis aktywności
1. W podsumowaniu zajęć dzieci rozwiązują quiz o poznanych zawodach: Quiz o zawodach: 
https://quizizz.com/admin/quiz/5eb29728cf9944001b56bb6b

2. Zadanie domowe: Napisz w zeszycie kim chciałbyś zostać w przyszłości. Zrób zdjęcie zadania i wyślij 
nauczycielowi do sprawdzenia.

https://youtu.be/zYkJUgCDdyc
https://quizizz.com/admin/quiz/5eb29728cf9944001b56bb6b
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Utwórz w programie graficznym np.w  Paint grafikę swojego wybranego zawodu. Zapisz w komputerze i 
wyślij nauczycielowi do sprawdzenia.

 

15. Sposób ewaluacji zajęć

1. Wysłanie emotikonki na czacie w Teams (Office 365) wyrażającej emocje, jakie wywołała lekcja 
online oraz rundka niedokończonego zdania: Dzisiaj na lekcji dowiedziałe/łam się.................

2. Sprawdzenie wyników quizu i sprawdzenie zadania domowego 
https://quizizz.com/admin/quiz/5e7908c8484e6c001b28d929

16. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza

Uczeń ze SPE pozna zasadę ortograficzną (końcówka -arz, -erz w nazwach zawodów) przez zabawę. 
Zamiast opisaywać kim chce zostać w przyszości może wykonać rysynek.

17. Materiały pomocnicze

https://quizizz.com/admin/quiz/5e7908c8484e6c001b28d929

