
ZAJĘCIA  ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ  

W KL. 2Pżw/3Pż 

Oddział dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie  

w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
 

Prowadzący: J. A. 

Data: 01.03.2021 r. 

            Temat: „Zawody” – opis i dopasowywanie nazw do obrazków, selekcja przedmiotów 

przypisanych do konkretnego zawodu (TIK). 

 

Cele lekcji: 

A. zapamiętanie wiadomości: 

 uczeń zna nazwy poznanych zawodów, 

 uczeń zna narzędzia używane w danym zawodzie, 

B. zrozumienie wiadomości:     

 uczeń rozumie i potrafi wyjaśnić pojęcie „zawód”, 

C. zastosowanie w sytuacjach typowych: 

 uczeń potrafi właściwie nazwać osoby pracujące w danym miejscu w tym miejscu 

przebywając. 

 

Metody pracy: 

asymilacji wiedzy: 

 rozmowa kierowana nt. różnych zawodów i różnic między typowo męskimi i typowo 

kobiecymi zawodami, 

praktyczna: 

 ćwiczenia przy użyciu tablicy interaktywnej (ćwiczenia MAC),  

 układanie puzzli „Zawody”. 

Środki dydaktyczne: 

 laptop z programem MAC, 

 tablica interaktywna, 

 puzzle „Zawody”  

 

Plan zajęć:  

I.Część organizacyjna: 
1. Powitanie uczniów. 

2. Sprawdzenie obecności uczniów. 

3. Przypomnienie tematu poprzednich zajęć („Biskupin” – oglądanie filmu edukacyjnego nt. 

życia w dawnej Polsce). 

              II.Przebieg lekcji: 

4. Podanie tematu zajęć: „Zawody” – opis i dopasowywanie nazw do obrazków, selekcja 

przedmiotów przypisanych do konkretnego zawodu (TIK). 

5. Analiza tematu (nauczyciel uświadamia uczniom cel lekcji).  



6. Realizacja tematu „Zawody” ” – opis i dopasowywanie nazw do obrazków, selekcja 

przedmiotów przypisanych do konkretnego zawodu (TIK): 

 nauczyciel, stosując rozmowę kierowaną, zaznajamia uczniów z pojęciem „zawód” oraz prosi 

uczniów o wskazanie znanych im typowo męskich i typowo kobiecych zawodów,  

 uczniowie, po kolei podchodząc do tablicy interaktywnej wykonują zadania związane z 

zawodami: 

- nazwanie zawodów kobiet przedstawionych na zdjęciach (uczniowie wspólnie podają nazwy 

tych zawodów), 

- wskazanie kartoników z nazwami zawodów i odpowiadających im postaci, 

- wskazanie przedmiotu, który danej osobie jest potrzebny do pracy, 

- wysłuchanie wypowiedzi taty, zapamiętanie jak największej ilości informacji i zaznaczenie 

właściwych odpowiedzi, 

 uczniowie układają puzzle „Zawody”, 

 nauczyciel zadaje uczniom pytania kontrolne dotyczące zapamiętanych treści. 

 

III.Podsumowanie zajęć: 

7. Podsumowanie: 

 nauczyciel zwięźle przypomina treści poruszane podczas zajęć. 

 


