
POZNAJEMY ZAWODY 

 

Dziś poznacie przedstawicieli różnych zawodów. Dowiecie się jak ważna jest praca oraz 

jaką rolę pełni w społeczeństwie . Niektóre z nich pewnie już znacie albo znacie kogoś, 

kto je wykonuje. 

Na przykład lekarz, u którego nie raz byliście w gabinecie. Pan doktor ma specjalny 

przyrząd do badania. Czy wiesz jak się ten przyrząd nazywa? Zobaczycie jak wygląda 

praca strażaka  i czym zajmuje się górnik. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hjDKoBQYr7U    -  film edukacyjny                                                                     

„ Poznajemy miejsca pracy i różne  zawody” 

 

 

 



 

S T O M AT O L O G Stomatolog to specjalista od chorób zębów i jamy 
ustnej. Do wykonywanych przez niego czynności zaliczyć można: badanie, 
plombowanie, czyszczenie, wyrywanie i wstawianie zębów. Bardzo ważną 
cechą, która powinna charakteryzować każdego stomatologa, jest 
zręczność manualna. Istotne są również: cierpliwość, spokój i opanowanie. 
Jak myślisz, dlaczego te cechy są ważne w zawodzie stomatologa? 

 

 

 

Powiedz , proszę, jak dbasz o swoje zęby? A co możesz zrobić, by dbać o 

nie jeszcze lepiej? 

 

 

 



G Ó R N I K Praca górnika odbywa się w bardzo trudnych warunkach. 
Wymaga ona dobrego stanu zdrowia, odporności psychicznej oraz 
umiejętności podejmowania szybkich i trafnych decyzji. Ważna jest również 
współpraca i umiejętność pracy w zespole. Górnik musi umieć wydobywać 
złoża zgodnie z przepisami górniczymi, uwzględniając zasady 
bezpieczeństwa i normy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.                   
W swojej pracy posługuje się on specjalistycznymi narzędziami, maszynami 
i urządzeniami górniczymi. Wykorzystuje mapy górnicze oraz sprzęty do 
łączności i wykrywania zagrożeń. Ponadto górnik potrafi prowadzić akcje 
ratownicze w sytuacjach zagrożenia.  

 

 

 

 

Wykonując pracę w kopalni, jest się odpowiedzialnym za siebie i swoich 
współpracowników. Trzeba więc pamiętać, by postępować według ściśle 
określonych reguł i procedur. 

 

Jak myślisz, jakie znaczenie dla ludzi ma zawód górnika ? 

 

 



 Pokoloruj obrazek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M U Z Y K  Muzyk bardzo lubi muzykę – jest ona jego pasją i jej tworzenie 
lub wykonywanie przynosi mu radość. Muzycy pracują solo lub w zespole. 
Charakteryzować się muszą poczuciem rytmu, słuchem muzycznym, 
twórczą wyobraźnią, pamięcią słuchową oraz umiejętnością interpretacji 
wykonywanych utworów. Umiejętności te są ważne zarówno w zawodzie 
piosenkarza, instrumentalisty czy też nauczyciela rytmiki. Praca muzyka 
wymaga ciągłych ćwiczeń i doskonalenia swoich umiejętności.  

 

 

 

 

Niektórzy muzycy zaczynali rozwijać swoje pasje, będąc właśnie w Twoim 
wieku! Jeśli interesujesz się śpiewem lub grą na jakimś instrumencie, 
możesz zacząć naukę już teraz. 

 

Zaśpiewaj razem z nami 

https://www.youtube.com/watch?v=u_2RTNZvFrc 

https://www.youtube.com/watch?v=8Vo2DYNHeQc 

https://www.youtube.com/watch?v=yv0YdFZHmgM 

 



 N A U C Z Y C I E L  Nauczyciel to osoba, która uczy dzieci, młodzież 
oraz osoby dorosłe. Przygotowuje lekcje, opracowuje ciekawe ćwiczenia, 
pomaga w nauce i sprawdza prace domowe. Mówi, jak należy się 
zachować w różnych sytuacjach, a czego robić nie wolno. Swoim 
zachowaniem powinien też dawać dobry przykład.  

 

Rozwiąż krzyżówkę 

 



 

I N F O R M AT Y K  Praca przy komputerze to jego pasja. Lubi surfować 
po Internecie, oglądać programy naukowo-techniczne i czytać 
komputerowe nowinki. Miłośnicy komputerów mogą pracować na różnych 
stanowiskach, takich jak programista, projektant systemów komputerowych 
oraz inżynier systemów komputerowych. Do zadań informatyka należy 
m.in.: tworzenie baz danych, projektowanie stron internetowych, 
opracowywanie programów komputerowych oraz tworzenie gier 
komputerowych. 

 

 

 

 

 

Jeśli chcesz zostać dobrym informatykiem, już dziś ucz się systematycznie 

matematyki. Możesz też czytać specjalne czasopisma dla miłośników 

informatyki. Opisywane są w nich informacje, które pozwolą Ci poszerzyć 

wiedzę i rozwinąć nowe umiejętności! 

 

 

 



S T R A Ż A K Zawód strażaka wymaga dużej odwagi, siły, dobrej 
kondycji fizycznej i umiejętności pracy w zespole. Strażak ratuje 
zagrożonych ludzi, zwierzęta, domostwa i środowisko zarówno podczas 
pożarów, powodzi, wypadków, jak i katastrof i awarii. Potrafi również 
udzielić pomocy przedlekarskiej poszkodowanym na miejscu zdarzenia, 
zanim przyjedzie pogotowie. Strażacy w swojej pracy wykorzystują 
specjalistyczny sprzęt, który ułatwia im wykonywanie obowiązków. Muszą 
bardzo dobrze się nim posługiwać i znać procedury jego stosowania.  

 

 

 

Czy znasz numer telefonu do straży pożarnej? Jest to 998                     
Postaraj się go zapamiętać. W sytuacji zagrożenia można też zadzwonić pod 

numer 112 

https://www.youtube.com/watch?v=aborfKaSAmE -  film edukacyjny                    

„Straż Pożarna Ogień” 

https://www.youtube.com/watch?v=OopnHV7BvCE  -  film edukacyjny               

„Zawód strażak” 

 

 



W E T E R Y N A R Z Jest to osoba, która bardzo lubi zwierzęta. 
Weterynarz wie, jak pomóc zwierzęciu w chorobie, jak się nim opiekować i 
jakie warunki są potrzebne dla jego prawidłowego rozwoju. Bardzo 
ważnymi szkolnymi przedmiotami, które ułatwiają pracę weterynarza, są 
biologia i chemia. Jeśli chcesz w przyszłości zajmować się zwierzętami, już 
teraz możesz zacząć się do tego przygotowywać! Polecam Ci również 
czytanie książek  oraz  oglądanie programów o życiu zwierząt. 

 

Istotną cechą w zawodzie weterynarza jest umiejętność rozmowy                  

z właścicielami zwierząt. Tylko oni mogą opowiedzieć o zachowaniu 

swojego zwierzęcia. 

Jakie zwierzę znajduje się na rysunku? 

 

 



K R A W C O W A Krawcowa szyje odzież damską, męską i dziecięcą z 
wszelkiego rodzaju materiałów odzieżowych. Miejscem jej pracy może być 
duży zakład produkcyjny albo mały zakład usługowy, w którym 
samodzielnie lub w zespole konstruuje i szyje odzież miarową. Praca 
krawcowej to praca manualna, którą uznaje się za dość wyczerpującą 
fizycznie. Wymaga również precyzji, dużej dokładności i twórczości. Aby 
klient był zadowolony, należy nie tylko doradzić mu wybór materiału i koloru 
ubrania, który ma zostać dla niego uszyty, ale również dopasować fason 
odzieży do jego sylwetki. 

 

 

 

 

 

Spróbuj i Ty samodzielnie zaprojektować jakiś strój!  

 

 

 

 

 

 



LE K A R Z Zawód lekarza wymaga dużego zaangażowania. Polega on 
na służbie ludziom – nawet po zakończeniu pracy lekarz nie może odmówić 
pomocy potrzebującemu człowiekowi. Aby zostać lekarzem, konieczne jest 
ukończenie studiów na kierunku medycyna. Podczas ich trwania studenci 
zdobywają szeroką wiedzę medyczną – muszą bardzo dokładnie poznać 
budowę organizmu człowieka, by wiedzieć, jak go w przyszłości wyleczyć. 

 

 

"U pana doktora" -wiersz M. Terlikowskiej. 

 

"U pana doktora” M. Terlikowska  

/z cyklu: „Praca w różnych zawodach”/ 

 

Przed drzwiami pana doktora  

czeka kolejka dość spora. 

 

Pawełka boli brzuszek 

Marek skaleczył paluszek. 

 

Dorotka także jest chora, 

bo bardzo kaszle od wczoraj. 

 

Małgosię wciąż boli głowa 

Lalka także nie jest zdrowa. 

 

Wchodzi Pawełek. No śmiało! 

Badanie nie będzie bolało. 



Trzeba otworzyć buzię raz –dwa, 

Pokazać język, powiedzieć a-a-a. 

Oddychać, stanąć na wadze,  

potrzymać termometr –i już . 

Więc płakać nikomu nie radzę- 

Chyba, że jesteś tchórz. 

Pan doktor zna różne sposoby, 

żeby przepędzić choroby, 

-przepiszę ci proszki, Pawełku, 

różowe w niebieskim pudełku. 

 

Pan doktor smaruje palec 

śmiesznym lekarstwem fioletowym 

-Bolało Marku? –Prawie wcale. 

I palec Marka będzie zdrowy. 

 

A co dla kaszlącej Dorotki? 

Syrop. Naprawdę słodki. 

 

Małgosia pójdzie na naświetlanie. 

A lalka? Czy nic nie dostanie? 

Prawda lalka jest trochę blada... 

Ale Małgosia sama ją zbada. 

Przecież Małgosia pamięta 

Jak doktor bada pacjenta. 

 

 

Odpowiedz na pytania 

• Na co chorowały poszczególne dzieci w wierszu? 

• Kogo dzieci poprosiły o pomoc? 

• Jak nazywa się lekarz, który bada dzieci? 

• Czy dzieci same mogą iść do lekarza?  

• Dlaczego? 

• Co trzeba powiedzieć jak wchodzimy do gabinetu lekarskiego? 

• Kto to jest pacjent? 

• Jak nazywa się osoba, która pomaga lekarzowi? 

• Na czym lekarz wypisuje lekarstwa? 

• Gdzie należy udać się z receptą? 

• Czy dzieci same mogą zażywać lekarstwa? 

 

 

 



O G R O D N I K  Ogrodnik ma dużo obowiązków. Uprawia drzewa, 
krzewy ozdobne i kwiaty, sadzi i przycina żywopłoty, planuje i wykonuje 
prace związane z uprawą oraz zbieraniem warzyw i owoców oraz karczuje i 
ścina drzewa. Przygotowuje glebę pod uprawę, użyźnia ją, sadzi, sieje i 
opryskuje rośliny. Do swojej pracy wykorzystuje różnorodne maszyny i 
narzędzia. Jest osobą, która lubi naturę i chętnie przebywa na świeżym 
powietrzu. 

 

 

 

 

Pokoloruj obrazek 



K I E R O W C A Podstawowym warunkiem wykonywania tego zawodu 
jest posiadanie prawa jazdy. Głównym celem pracy kierowcy jest 
bezpieczny transport osób, zwierząt lub towarów. Musi on zatem nie tylko 
znać, ale przede wszystkim stosować się do przepisów ruchu drogowego, 
wiedzieć, jak zbudowany jest samochód, który prowadzi, i regularnie 
kontrolować jego stan techniczny 

 

 

 

Istnieją różne rodzaje samochodów, które może prowadzić odpowiednio 

przeszkolony do tego kierowca. Czy wiesz jaki to samochód? 

SAMOCHÓD DOSTAWCZY                                                                                                      
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY                                                                                                      . 
SAMOCHÓD SPORTOWY                                                                                                                                                      
SAMOCHÓD OSOBOWY                                                                                                                   
SAMOCHÓD TERENOWY                                                                                                           
LIMUZYNA                                                                                         

 

 



                                                                                                                                                                                                

Czy wiesz, jak dzielą się znaki drogowe? Są ich cztery rodzaje: 

ostrzegawcze, zakazu, nakazu i informacyjne. Jeśli już dziś chcesz się 

przygotowywać do zawodu kierowcy, możesz pytać dorosłych, co oznacza 

znak, który mijacie np. podczas spaceru. 

 

 

K O S M E T YC Z K A  Jest to zawód usługowy. Polega na ocenie 
potrzeb klienta, dobraniu odpowiedniego rodzaju zabiegu i właściwego 
kosmetyku. Kosmetyczka może wykonywać zabiegi pielęgnacyjne, 
upiększające i lecznicze. Doradza również klientom, jak właściwie dbać o 
swoje ciało. Kosmetyczka powinna się cechować życzliwością, 
opiekuńczością, umiejętnością słuchania klientów i łatwością nawiązywania 
kontaktów z ludźmi. Ponadto ważne są w tym zawodzie zmysł artystyczny          
i zdolności manualne. W zawodzie technik usług kosmetycznych wyróżnia 
się grupy stanowisk, które związane są z: pielęgnacją rąk i nóg (dłoni                   
i stóp), dobieraniem i wykonywaniem makijażu, wykonywaniem 
odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych i leczniczych twarzy, szyi i dekoltu 
oraz zabiegów kosmetycznych całego ciała 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P I L O T  Pilot samolotowy powinien charakteryzować się silnym 
charakterem, cierpliwością oraz opanowaniem w sytuacjach stresowych. 
Podstawowym wymogiem w tym zawodzie jest znajomość języka 
angielskiego, który jest językiem międzynarodowej komunikacji lotniczej. 
Oprócz dyspozycji psychicznej u pilota ważna jest także sprawność 
fizyczna, która sprawdzana jest w trakcie badań lotniczo-lekarskich. 
Wykonywanie pracy na stanowisku pilota samolotowego wymaga 
ukończenia szkolenia lotniczego, odbycia praktyki lotniczej oraz posiadania 
odpowiedniej wiedzy i umiejętności, które pozwolą na zadowalające 
zaliczenie państwowego egzaminu. 

 

 

 

Odpowiedz na pytania i znajdź ukryte słowo ( SAMOLOTY) 

1. Wawelski.... 

2. Lata ... koło nosa 

3. W zbożu się czerwieni… 

4. Bolą gdy się nachodzisz.... 

5. Najczęściej okrągły, na patyku….. 

6. Przez zamknięte patrzysz na świat…. 

7. Drapieżna, w cętki……. 

8. Z komina snuje się... 

 

 

 



 

C U K I E R N I K  Cukiernik wykonuje czynności produkcyjno-
technologiczne związane z wypiekiem ciast i ciasteczek. Obsługuje 
maszyny i urządzenia do produkcji swoich wyrobów oraz ocenia ich jakość.  

 

 

 

Spróbujesz upiec ciasto?. Połącz strzałką cyfry z czynnościami według 
właściwej kolejności. 

1.              Dodawaj po jednym żółtku, ciągle ubijając.                                                            
2.              Wlej rozpuszczoną margarynę.                                                                            
3.              Ciasto wyłóż do blaszki.                                                                                    
4.              Ubij białka z cukrem.                                                                                              
5.              Dadaj proszek do pieczenia i cukier waniliowy.                                                        
6.              Wsyp pokrojone owoce i wymieszaj.                                                                   
7.              Wsyp mąkę i wymieszaj na jednolitą masę.   

 W zawodzie cukiernika wyróżnia się dwa stanowiska: cukiernika i mistrza 
cukierniczego. Droga do mistrzostwa zależna jest przede wszystkim od 
wykształcenia i umiejętności. 

 

 

 



Zagadki 

 

1. Jaki zawód wykonuje pan,  

który obiad gotuje nam?  

 

2. Cóż to za człowiek powiedzcie kochani  

maluje obrazy, chodzi z paletami.  

 

3. Kto ma na półkach książek bez liku?  

I dba o książki i czytelników?  

 

4. Przez dzień cały w ciągłym trudzie,  

wciąż pracuje dla nas dzielnie.  

Znają go też wszyscy ludzie  

I szanują jego kielnię.  

 

5. Przebył śmiało wszerz i wzdłuż  

oceany, wiele mórz.  

On na mostku służby miewa  

No i szanty chętnie śpiewa.  

 

6. Leczy wszystkich i mnie także.  

Chorym leki przepisuje.  

Słowem także im pomaga  

I na duchu podtrzymuje.  

 

7. Biała bluza, spodnie białe,  

ubielone ręce całe.  

Nawet czapka biała też.  

Kto to jest? Czy wiesz?  

 

8. Ktoś za zeszytem przegląda zeszyt, 

Choć jest zmęczony- jeszcze pracuje. 

Gdy stawia piątkę, bardzo się cieszy. 

Przykro mu bardzo, gdy stawia dwóję. 

 

9. Siedzi w samochodzie, 

trzyma kierownicę, 

wozi towary po kraju 

i przewozi za granicę. 

 

10. Bardzo się trudzi- 

przynosi listy, paczki dla ludzi. 



11. Spotkasz go w ogrodzie, 

gdzie pracuje co dzień 

Dba o klomby i rabatki, 

kocha rośliny i kwiatki. 

 

12. Na połów wyrusza daleko, 

Cieszy się, gdy wraca z pełną siecią. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hjDKoBQYr7U – zagadki 

https://www.e-kolorowanki.eu/zawody/ kolorowanki do druku  

 

Przeczytaj wiersz i odpowiedz na pytania. 

 

„Wszyscy dla wszystkich” Julian Tuwim 

 

Murarz domy buduje, 

Krawiec szyje ubrania,  

Ale gdzieżby co uszył,  

Gdyby nie miał mieszkania? 

 

A i murarz by przecież 

Na robotę nie ruszył, 

Gdyby krawiec mu spodni  

I fartucha nie uszył. 

 

Piekarz musi mieć buty,  

Więc do szewca iść trzeba, 

No, bo gdyby nie piekarz, 

Toby szewc nie miał chleba. 

 

Tak dla wspólnej korzyści 

I dla dobra wspólnego 

Wszyscy musza pracować 

Mój maleńki kolego. 

 

 

1.Jakie zawody występują w wierszu? 

2. Na czym polega ich praca? 

3. Jak rozumieć tytuł wiersza?  

4. Po co pracować?                                                                                                                                                           

5. Czy można żyć bez pracy? 

 



 

Rozwiąż krzyżówkę 

Poziomo 

5. Troszczy się o ludzkie zdrowie 

8. Zajmuje się projektowaniem budynków, ich wnętrza i otoczenia 

10. Zajmuje się sprzedażą leków 

11. Udziela porad prawnych i występuje przed sądem 

12. Broni terytorium danego kraju przed atakiem zbrojnym 

13. Leczy zwierzęta 

Pionowo 

1. Osoba, która zbiera informacje i prezentuje je w prasie, telewizji itp. 

2. Osoba, która zna się na budowie komputera i obsłudze programów komputerowych 

3. Czuwa nad bezpieczeństwem ludzi 

4. Pracuje po ziemią 

6. Kieruje lokomotywą  

7. Zawód, polegający na odgrywaniu ról 

9. Wzywany do walki z pożarem i zwalczania skutków klęsk żywiołowych 

 

 

 

 
 

 



 

 

 



 

 

 

 


