Blok tematyczny: Praca
Temat dnia: Kim będę, jak dorosnę?
Cele lekcji: poznawanie i utrwalanie nazw zawodów, stosowanie czasu przyszłego
czasownika być, zostać, układanie dialogów dotyczących planów zawodowych,
Pomoce: obrazki, zdjęcia przedstawicieli różnych zawodów (załącznik 9.4), nagrania
fragmentów z filmów dotyczące pracy w różnych zawodach, zeszyt, przybory szkolne
Przebieg lekcji:


Nauczyciel: Dzień dobry. Na dzisiejszą lekcję przynieśliście zdjęcia i obrazki
przedstawiające osoby pracujące w różnych zawodach. Proszę powiedzieć, jak się
nazywa wybrany zawód i co robi osoba go wykonująca.
Uczeń: (np.)1. To jest policjant. Patroluje ulice miasta.
2. To jest pielęgniarka. Opiekuje się chorymi.
3. To jest strażak. Gasi pożary. (itd.)



Wszyscy wspólnie oglądają fragmenty filmów, ukazujących ludzi podczas pracy.
Uczniowie nazywają zawody, czynności, cechy przedstawicieli zawodów, np.

To jest nauczycielka. Pracuje w szkole, uczy matematyki. Jest wykształcona i
cierpliwa.


Praca samodzielna uczniów - wypełnianie "ankiety" dotyczącej zainteresowań i
pracy.

1.
2.
3.
4.
5.

Czy jestem typem humanisty czy umysłem ścisłym?
Czy chcę pracować w regularnych czy nieregularnych godzinach?
Czy chcę pracować w korporacji czy w małej firmie?
Ile chcę zarabiać?
Na jakim stanowisku chcę pracować?



Praca uczniów w parach. Układanie dialogów dotyczących wyboru przyszłego
zawodu. Użycie czasowników być, zostać w czasie przyszłym, przymiotników
określających cechy; np.:

- Jakie są twoje plany na przyszłość?
- Skończę studia i zostanę inżynierem.
- Czym będziesz się zajmował?
- Będę budował mosty i drogi.
- Jakie zdolności będą ci potrzebne w tym zawodzie?
- Jestem cierpliwy i ambitny, mam też zdolności matematyczne.
Słownictwo

nazwy zawodów:
wykładowca, księgowy, urzędnik/urzędniczka, przewodnik/przewodniczka, listonosz,
policjant/policjantka, piekarz, stolarz, murarz, elektryk, hydraulik, kucharz/kucharka,
pielęgniarz/ pielęgniarka, lekarz/lekarka, dentysta/dentystka, aptekarz/aptekarka, (farmaceuta),
dziennikarz/dziennikarka, bibliotekarz/bibliotekarka, sekretarz/sekretarka, bankier,
celnik/celniczka, steward/stewardessa, inżynier, architekt, budowniczy, kolejarz, mechanik,
sprzątaczka, kelner/kelnerka, artysta, reżyser, aktor/aktorka, lektor
czasowniki:
wykładać, uczyć, liczyć, wypełniać, obsługiwać, oprowadzać, roznosić, patrolować, pilnować,
robić, piec, gotować, budować, murować, naprawiać, instalować, podłączać, badać, leczyć,
pielęgnować, opiekować się, pomagać, pisać, rozmawiać, kontrolować, sprawdzać, budować,
projektować, planować, sprzątać, tworzyć, grać, kreować, czytać
określenia:
aktywny, ambitny, cierpliwy, energiczny, mądry, odpowiedzialny, opiekuńczy, otwarty,
pracowity, profesjonalny, towarzyski, troskliwy, spokojny, stanowczy, uczciwy, uzdolniony,
wykształcony, zaangażowany, zdecydowany,
konstrukcje składniowe:
Kiedy będę dorosły/a, zostanę ...
W przyszłości chcę zostać ...
Będę ...
Mój wymarzony zawód to...

