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 1.Rozwiąż zagadki.

Choć to nie rolnik,lecz rolę ma,

często w teatrze lub filmie gra. 

Jak się nazywa taki lekarz,

którego pacjent głośno szczeka? 

Gdy dorosnę,to lekarką będę albo....

Wiem już, 

jak wyleczyć misia!

Kiedy zachorował dzisiaj,

dałam kilka mu zastrzyków.

Już wyzdrowiał i po krzyku...

Za ladą sklepową sprzeda to i owo. 

Kto pracuje w hełmie. Pnie się po drabinie,

Kiedy syczy ogień. I gdy woda płynie? 

Kto na skrzyżowaniu bez obawy staje

Bo ręką zatrzyma auta i tramwaje? 

Kto tnie materiał, aby z części małych

Zrobić całą bluzkę lub garnitur cały? 

Wybierz czasem się kolego,

do salonu....

Bardzo eleganckie panie

Zamawiają tam czesanie,

Farbowanie i strzyżenie,

a panowie też golenie.

2.Przedstawienie zawodów przedstawionych w zagadkach.

Aktor ma na ogół silną osobowość. Musi mieć talent i przez cały czas doskonalić swój warsztat 

pracy. Wykorzystuje swój głos, mimikę, ciało. Potrafi wcielić się w postać granego bohatera. 

Podczas egzaminów do szkoły teatralnej kandydat musi zaprezentować przygotowane przez siebie 

utwory.

Aktor jest artystą występującym w filmie, teatrze i na ekranie. Istnieje grupa aktorów kończący 

Wydział Sztuki Lalkarskiej. Absolwenci tego kierunku pracują jako aktorzy lalek, zostają 

dyrektorami teatrów lalek, reżyserami. Pracują w telewizji i radiu.



                    



Weterynarz to specjalista w 
leczeniu zwierząt domowych 
i hodowlanych, który 

dysponuje wiedzą na poziomie lekarskim. Celem jego pracy jest rozpoznawanie i zwalczanie 
chorób zwierząt.            W zasadzie nie ma podziału na specjalizacje. Teoretycznie każdy 
weterynarz powinien sobie poradzić z każdym zwierzęciem, jednak w praktyce niektórzy 
koncentrują się na konkretnych gatunkach.
Weterynaria nie ma zbyt długich tradycji. Zwierzęta na poważnie leczy się dopiero od XX wieku. 
Współczesny weterynarz jest zobowiązany do przestrzegania i upowszechniania praw zwierząt 
(obowiązuje go polskie ustawodawstwo i Światowa Deklaracja Praw Zwierzęcia) oraz 
respektowania podstawowych zasad sozologii i ochrony środowiska.
Leczenie zwierząt jest niemniej skomplikowane niż ludzi. W tym wypadku również podstawą 
leczenia jest szczegółowy wywiad, który pozwala naprowadzić na właściwą diagnozę. 
Podstawowym miejscem pracy weterynarza jest przychodnia dla zwierząt. Inna będzie specyfika 
gabinetu w mieście, gdzie większość pacjentów to zwierzęta małe, a inna poza miastem, gdzie 
lekarz styka się ze zwierzętami hodowanymi na wsi. W tym drugim przypadku częstsze są wizyty   
u pacjentów, gdyż te największe zwierzęta nie są transportowane do lekarza.
Praca weterynarza ma najczęściej charakter indywidualny i samodzielny, jednak w dużej mierze 
opiera się na kontaktach z ludźmi. To od nich czerpie informacje na temat stanu zdrowia pacjenta.  
Z drugiej strony to do nich kierowane są instrukcje na temat pielęgnacji chorych zwierząt.
Weterynarz pracuje w różnych godzinach. Zależy to przede wszystkim od czasu pracy gabinetu. 
Podobnie jak w przypadku lekarzy tak i weterynarze muszą być przygotowani na pracę 
popołudniami oraz w niektórych gabinetach mają dyżury nocne i w dni wolne od pracy.
Weterynarzem powinna być osoba, która kocha zwierzęta, ale jednocześnie potrafi zachować 
do nich i do ich leczenia pewien dystans. 
W tej pracy ważna jest dobra pamięć i odwaga, gdyż nie wszystkie zwierzęta będą traktowały 
weterynarza przyjaźnie. Długa i męcząca praca może powodować stres. Weterynarz powinien też 
myśleć logicznie, być spostrzegawczy i dokładny, a także szybko i trafnie podejmować decyzje. 
Niezbędne jest także ciągłe dokształcanie.
Lekarz weterynarii musi być osobą sprawną fizycznie, ponieważ praca ta jest bardzo często 
wykonywana w ruchu. Istotny jest dobry wzrok i słuch. 





Pielęgniarka jest to osoba, która sprawuje opiekę medyczną nad pacjentem oraz asystuje lekarzowi

w zabiegach. Do obowiązków pielęgniarki należy: opieka pielęgnacyjna nad pacjentem czyli dbanie

o czystość i higienę pacjenta, a także pomoc w wykonywaniu wszystkich tych czynności, których 

pacjent nie potrafi wykonać sam oraz współudział w zabiegach.

Zasady i warunki wykonywania zawodu pielęgniarki reguluje ustawa o zawodzie pielęgniarki          

i położnej. Toteż kwalifikacje pielęgniarki można uzyskać po ukończeniu szkoły pomaturalnej lub 

wyższej uczelni. Osoba na tym stanowisku powinna cechować się: cierpliwością, opiekuńczością, 

dyspozycyjnością, otwartością, wrażliwością na potrzeby i cierpienia innych oraz chęcią niesienia 

pomocy. A także musi umieć łatwo nawiązywać kontakt z ludźmi. Poza tym pracownik ten 

powinien być sprawny fizycznie i odporny na stres oraz pracę fizyczną.

Warunkiem pracy jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia. Czas pracy 

zmianowy. Praca ów wiąże się z natężeniem kontaktów z ludźmi.

Pielęgniarka lub pielęgniarz może pracować w szpitalach, przychodniach, klinikach, szkołach. 

Ponadto w zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjach, sanatoriach i jednostkach 

ratownictwa medycznego.



Sprzedawca, to osoba zajmująca się bezpośrednią i pośrednią obsługą klientów w handlu. 

Sprzedawcy to pracownicy zatrudnieni w sklepach, hurtowniach i supermarketach.                          

W zależności od miejsca zatrudnienia sprzedawca może zajmować się także przyjmowaniem 

towarów od dostawców, przygotowywaniem ich do sprzedaży, bezpośrednim promowaniu 

produktów, przyjmowaniu należnej zapłaty. Sprzedawca samodzielny przyjmuje także reklamacje    

i skargi klientów.

U sprzedawcy ważne jest żeby był  komunikatywny, odpowiedzialny, zaangażowany w wypełnianiu

powierzonych obowiązków. Od sprzedawców wymaga się także umiejętności obsługi komputera, 

kasy fiskalnej, czy terminali płatniczych.

Jak wcześniej wspomniano, praca sprzedawcy, jest pracą polegającą na bezpośrednich kontakcie      

z klientem. Miejscem pracy sprzedawcy jest przestrzeń sklepu, kiosku, supermarketu, lub innego 

miejsca, w którym odbywają się transakcje kupna i sprzedaży bezpośredniej.

Stanowisko funkcjonuje w wyżej wymienionych miejscach. Często w jednym z nich zatrudnionych 

jest kilku lub więcej sprzedawców, pracujących w systemie zmianowym.



Zawód strażaka wiąże się z ogromnym ryzykiem, jakie ponosi on każdego dnia. Do głównych 

obowiązków strażaków należy lokalizowanie i eliminowanie pożarów oraz sytuacji stwarzających 

potencjalne zagrożenie pożarowe. W przypadkach wiążących się z zagrożeniem życia lub zdrowia 

cywili, strażacy mają zapewniać maksimum bezpieczeństwa przeprowadzając ewakuacje z terenów 

objętych żywiołem, a także minimalizować uszkodzenie lub zniszczenie mienia tych osób. 

Oczywiście praca strażaka to nie tylko gaszenie pożarów; na co dzień strażacy konserwują sprzęt 

wykorzystywany w interwencjach oraz odbierają zgłoszenia kierowane na podporządkowany sobie 

numer alarmowy, analizują je i badają wskazane miejsca pod kątem potencjalnego 

niebezpieczeństwa. Służby pożarnicze uczestniczą także w akcjach ratunkowych różnego rodzaju; 

pomagają w zabezpieczaniu miejsc wypadków drogowych i wszystkich innych, w których 

niezbędne jest użycie specjalistycznego sprzętu.

Zawód strażaka to profesja, do której dostęp jest ograniczony. Aby uzyskać uprawnienia wybrać 

można jedną spośród trzech dróg - udać się do jednostki straży pożarnej na okres próbny, w trakcie 

którego ocenione zostaną nasze predyspozycje do wykonywania zawodu, a następnie, jeśli zostaną 

one ocenione pozytywnie, przejść szkolenie pożarnicze. Alternatywą jest aplikowanie do szkoły 

aspiranckiej, a w efekcie pozyskanie tytułu technika pożarnictwa i stopień młodszego aspiranta 

Państwowej Straży Pożarnej. Trzecią opcją są studia wyższe w Warszawie, kształcące kadrę 

oficerską. Tytuł, jaki uzyskuje się po ukończeniu tej uczelni to inżynier pożarnictwa i stopień 

młodszego kapitana Państwowej Straży Pożarnej. Kandydat na strażaka przechodzi bardzo 

wymagające testy sprawnościowe i psychologiczne, mające orzec, czy dana osoba jest zdolna do 

pracy w wyjątkowo trudnych warunkach.

Jak wspomniano wcześniej zawód strażaka to zawód wzmożonego ryzyka. Każdego dnia strażacy 

narażeni są na utratę zdrowia lub życia. W zależności od jednostki i stopnia rodzaje wykonywanej 

pracy różnią się pomiędzy sobą - od pracy biurowej, poprzez kierowcę wozu strażackiego, 

specjalistów, do komendantów.

Miejsce zatrudnienia strażaków to jednostki Państwowej Straży Pożarnej.





To praca dla osób, które lubią kontakt z ludźmi, są zaangażowane w to, co robią, zdeterminowane, 

by pomagać innym. Policjantki i policjanci mają różnorodne zadania, do których zalicza się 

wykrywanie i rozpoznawanie sytuacji łamania prawa i przeciwdziałanie im, ochrona zdrowia           

i życia obywateli, a także ochrona prywatnego mienia tychże. Każdy policjant posiada szereg 

uprawnień, takich jak możliwość zatrzymania, legitymowania i aresztowania podejrzanych,            

w skrajnych przypadkach także z użyciem broni. To zawód wysokiego ryzyka, wiążący się              

z odpowiedzialnością i wypełnianiem misji społecznej wynikającej z zasad demokracji.

JAK ZOSTAĆ POLICJANTEM?                                                                                         
Kandydaci do pracy w Policji, zanim założą mundur i zaczną pełnić służbę, muszą przejść 

procedurę rekrutacyjną, która sprawdzi, czy mają odpowiednie predyspozycje.

Kandydaci, którzy spełniają formalne warunki, przystępują do kolejnych testów i badań.



W najszerszym zarysie, krawiec jest osobą zajmującą się szyciem odzieży lekkiej, ciężkiej              

i skórzanej, kierując się indywidualnymi oczekiwaniami klientów zamawiających odzież, lub 

powielając dany krój w produkcji dla dużej ilości ludzi.

Miejscem pracy krawca lub krawcowej jest przestrzeń zakładu odzieżowego. W dużych zakładach 

produkcja odbywa się z wykorzystaniem specjalistycznych maszyn i urządzeń, podczas gdy 

w mniejszych większość czynności jest wciąż wykonywana manualnie, przy wykorzystaniu 

tradycyjnych maszyn do szycia i temu podobnych narzędzi.



Fryzjer to specjalista, który zajmuje się strzyżeniem włosów, pielęgnacją, czesaniem, układaniem, 

farbowaniem, myciem oraz goleniem zarostu. Zawód fryzjera należy do grupy zawodów 

usługowych.

Pracownik ten musi umieć, m.in.: rozróżniać zabiegi fryzjerskie, rozpoznawać rodzaje i stan 

włosów, dobierać usługę do potrzeb klienta. A także doradzać w sprawie pielęgnacji i rodzaju 

fryzury. Pracownik ten powinien cechować się: dobrą koordynacją wzrokowo - ruchową, zmysłem 

artystycznym oraz zmysłem dotyku i zdolnościami manualnymi, a także spostrzegawczością            

i rozróżnianiem barw. Ponadto pracownik ten musi być dokładny, cierpliwy oraz umieć nawiązywać

kontakt z klientami.

Fryzjerem nie może zostać osoba, która ma żylaki, alergie, pocące się dłonie, zaburzenia 

równowagi oraz jest nosicielem choroby zakaźnej. Fryzjer musi nosić ubranie robocze - fartuch. 

Miejscem pracy jest zakład fryzjerski. Zawód ten wiąże się z różnym natężeniem kontaktów            

z ludźmi.

Fryzjer może pracować w różnych zakładach fryzjerskich (damskich, męskich), albo prowadzić 

działalność na własny rachunek.

                                                                                                           



3. Zabawa relaksacyjna „ U masażystki”.

Poproście rodzeństwo lub rodziców i wykonajcie sobie dowolny masaż pleców.

4. Przeczytajcie wiersz Juliana Tuwima „Wszyscy dla wszystkich”, a potem porozmawiajcie            
z bliskimi o zawodach występujących w wierszu.
Wiersz znajdziecie na tej stronie:

https://www.youtube.com/watch?v=SM_wKJ0roQQ 

5. Zabawa w salon fryzjerski. Na zmianę z bliskimi raz Ty jesteś klientem salonu, a raz fryzjerem. 
Jeżeli jesteś fryzjerem to naśladujesz:
mycie głowy,
wycieranie głowy,
strzyżenie włosów,
czesanie włosów,
suszenie włosów,
pokazywanie w lustrze,
pożegnanie-podają sobie ręce,
marsz-fryzjer sprząta.
Potem wymieniacie się rolami.

6.Wykonajcie pracę plastyczną "Kim chciałbym zostać w przyszłości?" i prześlijcie zdjęcie pracy 
z imieniem, nazwiskiem i klasą na maila sp13swietlicaszkolna@interia.pl.

                                                                                                            Pozdrawia zespół świetlicowy.
  


