
Jaki to zawód? 

 

 fundacja ingenium 

 



Jaki to zawód?  





Jaką pracę  

oni wykonują? 



                                Część I 



Nauczycielka uczy dzieci  

i młodzież. 





Sprzedawca obsługuje 

klientów w sklepie, 

sprzedaje towary i usługi. 





Kierowca prowadzi 

samochód. 





Pilot kieruje statkiem 

powietrznym,  

np. samolotem lub 

helikopterem. 





Rolnik hoduje zwierzęta 

 i uprawia rośliny. 





Piekarz piecze  

chleb, bułki, rogale, 

chałki i bagietki. 





Cukiernik piecze ciasta, 

torty, ciastka  

i słodkie bułeczki.  





Kucharz przyrządza potrawy, 

dania i przekąski. 





Kelner obsługuje klientów  

w restauracji,  

przyjmuje zamówienia  

i podaje potrawy. 

i 





Listonosz roznosi 

listy. 





Informatyk obsługuje  

i programuje komputery. 





Pisarz pisze książki. 





Lekarz leczy ludzi. 





Pielęgniarka opiekuje się 

pacjentem,  

podaje leki i robi zastrzyki. 





Dentysta leczy zęby. 





Weterynarz leczy zwierzęta. 





                                Część II 



Prywatny detektyw  

prowadzi śledztwo  

i tropi przestępcę. 





Architekt projektuje domy  

i inne budynki. 





Inżynier projektuje budowle 

inżynierskie, 





np. mosty, 





instalacje,  

np. wodociągi, 





i konstruuje maszyny .  





Murarz wznosi budowle 

 z kamienia i cegły. 





Hydraulik montuje i naprawia 

instalację wodociągową, 

kanalizacyjną i centralnego 

ogrzewania. 





Spawacz tnie i spawa metal  

łukiem elektrycznym lub 

gazowym. 





Malarz pokojowy maluje 

ściany. 





Stolarz wykonuje z drewna 

meble  

i przedmioty codziennego 

użytku. 





Ślusarz ręcznie  

obrabia metal na zimno. 





Elektryk montuje, 

konserwuje i projektuje 

instalację elekryczną. 





Operator obsługuje dźwig  

lub wózek widłowy. 





Operator kamery  

obsługuje kamerę – 

aparat rejestrujący obraz  

na taśmie filmowej. 





                                Część III 



Chemik analizuje  

skład chemiczny substancji  

i prowadzi badania 

laboratoryjne. 





Biolog bada  

życie organizmów. 





Tancerze wykonują różnego 

rodzaju tańce. 





Muzyk gra na instrumencie, 

śpiewa i komponuje. 





Piosenkarz śpiewa piosenki. 





Artysta malarz maluje 

obrazy. 





Strażak walczy z ogniem 

oraz usuwa skutki 

wypadków  

i klęsk żywiołowych. 





Żołnierz broni granic 

państwa  

i wykonuje zadania 

bojowe. 





Policjant broni 

bezpieczeństwa ludzi  

i mienia. 





Fotograf robi zdjęcia. 





Fryzjer strzyże włosy  

i układa fryzury. 





Sprzątaczka utrzymuje 

porządek i czystość. 





Sekretarka organizuje 

pracę sekretariatu  

i prowadzi 

dokumentację biurową, 





obsługuje interesantów, 

 





i zarządza czasem 

przełożonego. 





Sportowcy uprawiają 

różne dyscypliny 

sportu. 





A Ty,  

co chciałabyś robić? 



A Ty,  

co chciałbyś robić? 








