Blok tematyczny: Wolny czas, praca, zawody
Temat dnia: Kim będę w przyszłości?
Cele lekcji: Poznanie nazewnictwa związanego z profesjami. Poznawanie czasowników
określających rodzaj wykonywanych czynności.
Pomoce: karty pracy, przybory szkolne
NAUCZYCIEL: Mieliście dowiedzieć się, jakie zawody wykonują wasi sąsiedzi. Mieliście
również napisać, na czym polega ich praca. Proszę teraz, aby każdy z was powiedział dwie
nazwy zawodów i jednocześnie określił, czym dany zawód się zajmuje.
UCZEŃ: W trakcie wypowiedzi uczniów powinny pojawić się nazwy rozmaitych zawodów.
Do każdego z nich dopisujemy czynności, które należy przy ich uprawianiu wykonywać.
Gromadzimy jednocześnie na tablicy czasowniki używane przez uczniów i nauczyciela.
Aktor – występuje na scenie
Aktorka – gra w filmach, gra w teatrze
Dentysta – leczy zęby
Górnik – wydobywa węgiel
Inżynier – buduje drogi, domy, mosty
Sprzątaczka – sprząta mieszkania, biura
Kierowca – prowadzi samochód
Lekarz – leczy ludzi, wypisuje recepty
Lektor – naucza języków obcych
Lotnik – steruje samolotem, prowadzi samolot
Nauczyciel – uczy w szkole
Kolejarz – pracuje na kolei
Fryzjer – strzyże włosy, układa włosy, farbuje włosy, robi fryzurę
Sprzedawca – pracuje w sklepie, sprzedaje towary
Ogrodnik – uprawia ogród, sadzi drzewa, pielęgnuje ogród, dogląda ogród
Pisarz – pisze książki
Rolnik – hoduje zwierzęta, uprawia pole
Śpiewak – śpiewa w operze, występuje w operze, śpiewa piosenki
Bibliotekarz – pracuje w bibliotece, wypożycza książki.
Architekt – projektuje domy, mosty
Dziennikarz, pisze do gazety, występuje w telewizji, prowadzi programy radiowe, telewizyjne
Malarz – maluje obrazy, ściany, domy
NAUCZYCIEL: Przeczytamy teraz wiersz Juliana Tuwima Pod tytułem „Wszyscy dla
wszystkich”. Po wysłuchaniu spróbujcie opowiedzieć mi jakie zawody zostały tam
wymienione i dlaczego wiersz nosi taki tytuł.

Wszyscy dla wszystkich

Julian Tuwim
Murarz domy buduje,
Krawiec szyje ubrania,
Ale gdzieżby co uszył,
Gdyby nie miał mieszkania?
A i murarz by przecie
Na robotę nie ruszył,
Gdyby krawiec mu spodni
I fartucha nie uszył.
Piekarz musi mieć buty,
Więc do szewca iść trzeba,
No, a gdyby nie piekarz,
Toby szewc nie miał chleba.
Tak dla wspólnej korzyści
I dla dobra wspólnego
Wszyscy muszą pracować,
Mój maleńki kolego.
Uczeń: Wierszu wymienione są takie zawody jak murarz, krawiec, piekarz szewc.
Nauczyciel: Czym zajmuje się piekarz?
Uczeń: Piekarz piecze chleb, bułki, rogaliki
Nauczyciel: A co robi murarz?
Uczeń: Murarz z wiersza buduje domy i mieszkania.
Nauczyciel: Jakie czynności wykonuje krawiec?
Uczeń: Krawiec szyje ubrania: spodnie, kurtki, fartuch itd.
Nauczyciel: A szewc?
Uczeń: Szewc robi buty.

NAUCZYCIEL: Na zakończenie lekcji proponujemy zabawę dydaktyczną. Oto jej opis:
Wybieramy od 3 do 5 uczniów. Każdy z nich dostaje kartę z wypisanymi nazwami
czynności. Pozostali uczniowie otrzymują karty z nazwą zawodu. Jeden uczeń – jeden zawód.
Na sygnał nauczyciela uczniowie posiadający karty z nazwami czynności mają odszukać
uczniów z pasującymi do nich zawodami. Uczniowie mogą swobodnie przemieszczać się po
sali. Jeżeli nazwa zawodu pasuje do dwóch czynności o przynależności do grupy decyduje
posiadacz karty z nazwą zawodu.
Następnie uczniowie w grupach prezentują siebie i nazwy zawodów i czynności:”
„Szef” grupy wykrzykuje nazwę czynności, np. budować! Posiadacz karty z nazwą zawodu
Inżynier, wykrzykuje: jestem! A następnie ma za zadanie ułożyć prawidłowe zdanie z
wykorzystaniem obydwóch słów (np. Inżynier Kowalski zbudował już 10 domów) Za każde
prawidłowe zdanie drużyna otrzymuje 1 punkt. Drużyna zwycięska zostaje nagrodzona
zgodnie z zasadami przyjętymi w grupie.

Przykładowe nazwy czynności:
występować, grać, leczyć, wydobywać, sprzątać, prowadzić, kierować, budować,
projektować, nauczać, uczyć, sterować, latać, strzyc, układać, farbować, malować, pracować,
sprzedawać, robić, uprawiać, sadzić, pielęgnować, doglądać, kosić, zbierać, pielić, hodować,
uprawiać, śpiewać, wypożyczać, pisać, prowadzić, i inne…

Przykładowe karty z nazwami czynności:

występować

budować

prowadzić

grać

projektować

uczyć

śpiewać

układać

zbierać

latać

sprzedawać

wypożyczać

Przykładowe karty z nazwami zawodów:

aktor

muzyk

śpiewak

lotnik

