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Funkcjonowanie osobiste i społeczne.

Porozmawiajmy dziś o pracy
Poznamy pojęcia: praca, pracodawca, pracownik , wolontariusz.
PRACA – to zadanie i czynności, które zleca pracodawca.
PRACODAWCA- to osoba, która daje pracę i płaci za jej wykonanie
pracownikowi.
PRACOWNIK – to osoba zatrudniona przez pracodawcę do wykonania zadań
określonych w umowie o pracę.
WOLONTARIUSZ – wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia za swoją
pracę. Dostają dyplomy, podziękowania.

PAMIĘTAJ !
Umowa musi być podpisana przez pracodawcę i pracownika

Zajęcia rozwijające komunikowanie się.
A po pracy jest.............
Czas wolny.
Czas wolny jest to Twój czas po wykonaniu wszystkich obowiązków.
Możesz go spędzić czynnie lub biernie.

Co to znaczy?



1. Czynny wypoczynek to ruch, zabawa, wycieczki, praca na ogrodzie,
jazda na rowerze, spacery, pójście na basen, czyli wyjście z domu.

2. Bierny wypoczynek to zostanie w domu i oglądanie tv, gry komputerowe,
czytanie książek, prace plastyczne.



Zadanie dla Ciebie.
Podziel kartkę na dwie części.
Na jednej narysuj jak spędzasz czynnie swój wolny czas, a na drugiej jak
spędzasz czas w sposób bierny.

Przysposobienie do pracy.

Dziś wspólnie z panią Mariolą upieczemy babkę bananowo-orzechową.
https://www.youtube.com/watch?v=Ks73VFAk2UA

SKŁADNIKI :
 4 dojrzałe banany
 3/4 szklanki cukru
 1 szklanka mąki pszennej( 150 g )
 2 jajka
 1 łyżeczka proszku do pieczenia
 4 łyżki oleju
 garść orzechów laskowych
 keksówka ( 12/25)

PRZYGOTOWANIE :
1. Banany obieramy, przekładamy do miski i rozgniatamy aż powstanie mokra
masa. Następnie wsypujemy cukry i chwilkę ucieramy. Do bananów wlewamy
jajka i olej, ponownie ucieramy.
2. Na końcu wsypujemy mąkę z proszkiem do pieczenia i orzechy, dokładnie
mieszamy.
3. Babkę przelewamy do keksówki i pieczemy w temperaturze 180% C, przez
koło 49 minut.
4. Sprawdzamy patyczkiem czy się upiekła, wykładamy z piekarnika i studzimy.
5. Ciasto posypujemy cukrem pudrem. Smacznego.

https://www.youtube.com/watch?v=Ks73VFAk2UA
https://1.bp.blogspot.com/-SuJMQKk6O4A/W7sOzIOYwMI/AAAAAAAAT60/P5MUE-JG38o_P_4rS2aEzF-v-g2B5AlegCLcBGAs/s1600/IMG_5484.JPG
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Na początek obejrzyj film, który pozwoli Ci zrozumieć na co należy zwrócić
uwagę szukając pracy
https://www.youtube.com/watch?v=2ZRz2-nkXk0

Porozmawiaj z rodzicami i dowiedz się jak oni poszukiwali zatrudnienia.

Zapoznaj się ze sposobami poszukiwania pracy.
ZAPYTAJ O PRACĘ:
Rodzinę
Znajomych
Sąsiadów
Starszych kolegów

IDŹ DO:
Urzędu Pracy
Centrum Doradztwa Zawodowego

SZUKAJ INFORMACJI:
W Internecie
W prasie
Na targach i giełdach pracy

CZYTAJ OGŁOSZENIA ,

ROZMAWIAJ O PRACY:
Z panem/panią w kiosku, w sklepie
Z pracodawcami w twojej miejscowości .

Zajęcia rozwijające komunikowanie się.

Jestem bezpieczny znam numery telefonów alarmowych.

https://www.youtube.com/watch?v=2ZRz2-nkXk0


Wykonaj działania matematyczne i wpisz wyniki.
Czy Twoje wyliczenia zgadzają się z odpowiednimi numerami telefonów.



Przysposobienie do pracy.

Prace porządkowe w kuchni.

Dziś trochę porządków w naszej kuchni.
 Otwórz szufladę z przyprawami
 Opróżnij ją całą
 Wytrzyj w środku ściereczką
 Sprawdź daty ważności na opakowaniach
 Wyrzuć przeterminowane produkty.
 Posegreguj przyprawy
 Poukładaj ładnie w pudełkach
 Schowaj z powrotem do szuflady
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Ogłoszenie o pracę
Takie ogłoszenie może napisać pracodawca poszukujący pracownika do
konkretnej pracy, może też napisać osoba , która pracy poszukuje.

Oto przykłady ogłoszeń pracodawców poszukujących osób do pracy.



W przypadku kiedy Ty będziesz szukał pracy też możesz napisać ogłoszenie
Oto kilka wskazówek.

Skutecznym sposobem znalezienia pracy może być przygotowanie własnej
oferty. Możesz ją złożyć bezpośrednio u pracodawcy, zamieścić w prasie lub na
tablicy ogłoszeń. W większości gazet i portali internetowych możesz zrobić to
bezpłatnie.

Oferta zamieszczona w prasie lub na tablicy ogłoszeń musi zawierać
następujące informacje:
 Kto poszukuje pracy?
 Jakiej pracy poszukuje?
 Jakie masz zainteresowani?
 Jaką szkołę ukończysz?
 Jak się z nim skontaktować?

Zastanów się jaką pracę chciałbyś wykonywać w przyszłości i spróbuj napisać
ogłoszenie.



Przysposobienie do pracy

Dziś wykonamy obrazek do zrobienia, którego potrzebne będą stare gazety
Poniżej masz przykład takiej wyklejanki.

 Naszkicuj na kartce papieru dowolny obrazek.
 Może to być twój ogród albo dom.
 Mogą to być twoi koledzy, zwierzęta, smok, dinozaur itp
 Po wykonaniu szkicu ołówkiem wyklej go kawałkami gazet.
 Niektóre elementy możesz dorysować kredkami lub pisakami.


