Blok tematyczny: Praca
Temat dnia: Praca szuka pracownika.
Cele lekcji: utrwalanie nazw zawodów, czytanie ze zrozumieniem, dialogowanie,
ćwiczenia w układaniu krótkich tekstów, elementy dramy
Pomoce: zeszyty, przybory szkolne, ogłoszenia z rubryki "Praca" (załącznik 9.6)
Przebieg lekcji:
Nauczyciel: Dzień dobry. Kontynuujemy ćwiczenia związane z tematyką pracy i różnych
zawodów.

Zaczniemy od utworzenia rodziny wyrazów rzeczownika praca - pracować,
pracownik, pracownica, pracuś, pracoholik, pracowity, pracujący, zapracowany,
zapracować, wypracować, opracować

Zgromadzimy teraz słownictwo, które kojarzy się z pojęciem praca - zatrudnienie,
robota, etat, umowa, kwalifikacje

Czytamy ogłoszenia o pracę i objaśniamy niezrozumiałe słownictwo.

Wyjaśniamy treść ogłoszeń - kto szuka pracy/pracownika, gdzie, jakie są
wymagania, jaka jest oferta.

Praca w małych grupach: układanie ogłoszenia (na podstawie poznanych
przykładów), głośne czytanie, komentarz nauczyciela, korekta błędów

Przygotowanie scenek w parach - uczniowie wchodzą w rolę pracodawcy i osoby
szukającej zatrudnienia, układają krótki dialog, np.
- Dzień dobry.
- Dzień dobry. Proszę usiąść. W jakiej sprawie pan przychodzi?
- Jestem ..., szukam zatrudnienia i właśnie przeczytałem ofertę państwa firmy.
- Jakie są pana kwalifikacje?
- Ukończyłem ...
- Jakie jest pana doświadczenie zawodowe?
- Przez 5 lat pracowałem w ... na stanowisku ...
- Czy może pan powiedzieć coś o sobie?
- Jestem osobą punktualną i obowiązkową. Lubię pracę z ludźmi, jestem komunikatywny
i umiem współpracować w zespole.
- Dziękuję. Wyślemy do pana wiadomość w ciągu trzech dni. Do widzenia.
- Do widzenia.
 Prezentowanie scenek przed klasą.
 Na zakończenie cyklu o pracy - podsumowanie wprowadzonego słownictwa - np.
wypisywanie na tablicy/ arkuszach papieru, następnie pogrupowanie wg
znaczenia, części mowy itp.

OGŁOSZENIA
1. Szukamy osoby do pracy w kuchni w restauracji w centrum Krakowa.
Stawka oraz rodzaj umowy do ustalenia indywidualnie.
Nie masz doświadczenia? Wszystkiego Cię nauczymy! Liczą się chęci do pracy.
Kontakt tel: 124 - xxxxx
oraz osobiście w restauracji Miód przy ul. Sławkowskiej w Krakowie. Zapraszamy!
2. Poszukujemy ekspedientki do pracy w lokalnym sklepie spożywczym w dzielnicy Rembertów.
Oferta: pełny etat, umowa o pracę, elastyczne godziny pracy, praca w naprawdę miłej
atmosferze,12zł/h netto + premia uznaniowa
Szukamy osoby: uczciwej, zaangażowanej w pracę, lubiącej kontakt z innymi ludźmi.
Po więcej informacji zapraszam pod nr tel. 796 xxxxx

3. Restauracja Oberża szuka kelnerki, dyspozycyjnej, pracowitej, uśmiechniętej. Na stałe. Cv
proszę wysyłać ...
4. Szukam pracy. Jestem kosmetyczką po szkole policealnej ,umiejętności: depilacja,
wykonywanie henny rzęs i brwi, zabiegi pielęgnacyjne, oczyszczanie, paznokcie
hybrydowe, żelowe.
5. Firma OFFICE poszukuje osoby na stanowisko: Architekt/projektant wnętrz biurowych.
Jeśli jesteś kreatywną, młodą osobą i masz kierunkowe wykształcenie - dołącz do naszego zespołu!
Praca w pełnym wymiarze z możliwością elastycznego dopasowania godzin pracy.

