
PLAN  PRACY  ZAJĘD EDUKACYJNYCH   W  KLASIE  I 

„ŚWIADOMIE  WYBIERAM  SWOJĄ  PRZYSZŁOŚD  EDUKACYJNĄ  I  ZAWODOWĄ”. 

 

MODUŁ – POZNANIE  SIEBIE 

OKRES I  2015/2016 

L.p. Temat zajęć Cele kształcenia i wychowania Obszar rozwoju 
Osiągnięcia/uwagi 

1-2 Cel i organizacja zajęd. - zapoznanie uczniów z celami ogólnymi i szczegółowymi w ramach 
zajęd z zakresu orientacji i doradztwa zawodowego, 
-prezentacja podstawowych pojęd: doradca zawodowy, doradztwo 
zawodowe, informacja zawodowa, informacja edukacyjna, 
orientacja zawodowa, poradnictwo zawodowe, zawód, 
wewnątrzszkolny system doradztwa. 
 

-uczeo zna cele edukacyjne, 
-operuje podstawowymi 
pojęciami. 
-przygotowuje własną teczkę 
„Portfolio Vademecum Talentu”. 
 

3-4 

 
 
 

Racjonalne 
gospodarowanie czasem. 
Plan pracy – dnia, tygodnia. 

 
 

-znaczenie czasu w życiu i pracy człowieka, 
-poznanie możliwości wykorzystywania racjonalnie czasu w ciągu 
dnia, tygodnia, 
-pozytywne i negatywne zjawiska zarządzania czasem własnym i 
najbliższych. 

 

-świadomośd planowania kariery, 
-uczeo układa swój plan dnia – 
tygodnia określając  do 
wykonywanych czynności ilośd 
poświęconego czasu. 
Plansza – Jak gospodarowad 
czasem? 

 
5. Profil ulubionego stylu 

uczenia się. 
-poznanie różnych stylów uczenia się (prezentacja), 
-wykonanie mini testu „Mój styl uczenia się”, 
-uświadomienie uczniom, że indywidualny sposób wykorzystywania 
możliwości mózgu to powiązanie naszego stylu uczenia się oraz 
aktywności tej strony mózgu, którą głównie używamy w procesie 
przyswajania i magazynowania informacji. 

 

-świadomośd planowania kariery, 
-zna swój profil stylu uczenia się ( 
wzrokowy, słuchowy, 
kinestetyczny). 
 

6 - 7 
 
 
 
 
8 - 9 

Poznaj siebie – 
zainteresowania. 
 
 
 
Zainteresowania i 
preferencje zawodowe. 

-prezentacja terminu „zainteresowania”, 
-omówienie 8 grup zainteresowao (humanistycznych, 
matematyczno-fizycznych, biologiczno-chemicznych, technicznych, 
opiekuoczo-wychowawczych, usługowych, artystycznych, 
sportowych), 
-wskazanie zależności między zainteresowaniami a preferencjami 
zawodowymi, 
-prezentacja terminu  - „osobowośd”, 
-poznanie  własnego typu osobowości (realistyczny – rzeczy; 
badacz – informacje; artysta – informacje, rzeczy; społeczny – 
otwarty na ludzi; inicjator/przedsiębiorczy – dążący do zysku, 
sukcesu; tradycjonalista/konwencjonalny – uporządkowany, 
odpowiedzialny. 
 

-zainteresowania, świadomośd 
planowania kariery, 
-uczeo zna własne 
zainteresowania oraz preferencje 
zawodowe, 
-podaje swoje zainteresowania 
szkolne i w czasie wolnym od 
nauki, 
Kwestionariusz – „Poznaj siebie, 
zainteresowania”; 
Autotest - „Zainteresowania i 
preferencje zawodowe”. 
-uczeo uaktualnia swoje 
Portfolio. 
-wykonuje materiały do gazetki 
ściennej. 

10 - 
11 

Uzdolnienia, zdolności  i 
umiejętności. 
 
W czym jestem 
dobra/dobry ? 

-prezentacja terminu – „uzdolnienia”, „zdolności”, „umiejętnośd”, 
-poznanie poziomu własnych uzdolnieo, szybkości przyswajania i 
utrwalania wiedzy, 
-określanie nazw czynności, których wykonywanie nie sprawia 
uczniom trudności, 
- określanie nazw czynności, których wykonywanie  sprawia 
uczniom trudnośd. 

-zainteresowania, świadomośd 
planowania kariery 
-uczeo ocenia poziom własnych 
uzdolnieo, szybkości 
przyswajania i utrwalania wiedzy 
w oparciu o „ Kwestionariusz 
 do oceny przez ucznia…”, 
„Ankieta umiejętności”. 
-uczeo uaktualnia swoje 
Portfolio. 
 
 
 
 
 



12 - 
14 

Jaki/jaka jestem? 
Moje cechy. 
Jak mnie widzą inni? 
Moje mocne i słabsze 
strony. 

-wskazanie pozytywnych i negatywnych cech naszego charakteru 
(dobry, uczynny, miły, dyskretny, ofiarny, życzliwy, szczery, 
sumienny; nieuczciwy, oschły, obojętny, egoistyczny, niecierpliwy, 
nieopanowany, niedbały), 
-dokonanie własnej oceny w obszarach: fizycznym, intelektualnym, 
osobowościowym oraz psychologicznym. 
 

-zainteresowania, świadomośd 
planowania kariery, 
-uczeo odnajduje w sobie 
pozytywne i byd może 
negatywne cechy, 
-uzasadnia, dlaczego posiada tę 
cechę, 
-dwiczenie – Jaki/jaka jestem, 
-ma świadomośd po wykonaniu 
testu mocnych i słabszych stron, 
-uczeo uaktualnia swoje 
Portfolio, 
-wykonuje materiały do gazetki 
ściennej. 
 

15-
16 

Kto i co mnie fascynuje ? 
 
Od dziecięcych ekscytacji 
do zawodu. 

-uświadomienie uczniom, iż wraz z wiekiem zmienia się fascynacja 
osobami i rzeczami/zjawiskami, z którymi stykają się, 
-prezentacja przez uczniów swoich bohaterów ze wskazaniem – 
dlaczego darzyli/darzą ich podziwem, 
 

-zainteresowania, świadomośd 
planowania kariery, 
-wskazuje powody, dla których 
podziwiał, czy podziwia swoich 
bohaterów. 
 

 

Uwaga! 3 godziny zajęd edukacyjnych do dyspozycji uczniów według potrzeb i zainteresowao. 


