
Zajęcia z wychowawcą klasa V 

02.04. 

Witam Was serdecznie. Niestety nadal musimy przebywać w domach. Przesyłam Wam tematy na kolejny 

ciężki dla Wszystkich czas. Mam nadzieję, że wkrótce wszyscy spotkamy się w naszej szkole i klasie (czekam na to 
z niecierpliwością). Bądźcie zdrowi. Pozdrawiam Was. 

 

Temat: Dokąd zmierzamy? Rola wykształcenia w planowaniu rozwoju osobistego. 

 

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi tematu.  

Wiele osób już w dzieciństwie wyobraża sobie, kim będzie, gdy dorośnie. Wybór zawodu nie jest jednak tylko kwestią marzeń. 

W każdej profesji bowiem wymaga się od pracownika określonych umiejętności i zdolności. Na przykład aptekarz powinien być 

bardzo dokładny, ekonomista musi radzić sobie z analizowaniem informacji rynkowych, a od zegarmistrza oczekuje się cierpliwości                       

i precyzji.  

Niektóre uzdolnienia można poznać już podczas nauki w szkole. Niektórzy uczniowie okazują się świetnymi mówcami, a inni- 

informatykami. To właśnie talent połączy z pasją oraz ciągłe wzbogacanie wiedzy z określonej dziedziny dają szansę na odniesienie 

sukcesu. Warto się również dowiedzieć, jakie cechy przydadzą się w wybranym zawodzie oraz zapoznać się z dokładniejszymi 

informacjami na jego temat.  

Wybierając zawód, należy się również upewnić, że nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne do jego wykonywania. Alergik nie może 

pracować wśród chemikaliów, a osoba z wadą postawy nie powinna dźwigać ciężarów.  

 

 

 

 



Cechy wymagane w zawodach związanych z 
 

analizą informacji 
(np. informatyk, 

księgowy) 

działalnością 
artystyczną 

(np. fotograf, architekt) 

kontaktem            
z ludźmi 

(np. sprzedawca, 
adwokat) 

techniką 
(np. elektryk, mechanik) 

przyrodą 
(np. weterynarz, ogrodnik) 

 systematyczność, 
 dobra pamięć, 
 doskonałość, 
 zdolności 

organizacyjne, 
 umiejętność 

formułowania 
wniosków. 
 

 Wyobraźnia 
przestrzenna, 

 Pomysłowość, 
 Uzdolnienia 

artystyczne, 
 Systematyczność. 

 pogodne 
usposobienie, 

 życzliwość,  
 uczciwość,  
 cierpliwość,  
 rozwaga, 
 opanowanie. 

 spostrzegawczość, 
 odpowiedzialność, 

umiejętność 
koncentracji, 

 opanowanie, 
 dokładność, 
 obowiązkowość. 

 zamiłowanie do 
przyrody, 

 odpowiedzialność, 
umiejętność 
prowadzenia 
obserwacji, 

 dokładność. 

 

Zastanów się i odpowiedz sobie na pytania: 

1. Które z wymienionych cech możesz wykorzystać do scharakteryzowania siebie? 

2. Wymień swoje trzy największe uzdolnienia. Podaj nazwy zawodów, w których mogłyby się one przydać. 


