
Lekcja  z dnia 21.05.2020 r.: Praca jako wartość w życiu człowieka. 

Cel   : Uzasadnianie znaczenia pracy w życiu człowieka. 

 

Legenda:  

(* S) – sprawdź w słowniczku pod  dana lekcją  

Kolorem zielonym- są zaznaczone wypowiedzi lektora (nauczyciela). 

Kolorem  granatowym- są zaznaczone treści do przyswojenia( dla ucznia). 

Kolorem pomarańczowym – są zaznaczone treści dla zainteresowanych. 

Kolorem czerwonym – są przedstawione przykładowe pytania, które mogą pojawić się na 

teście ewaluacyjnym (podczas ostatniej lekcji). 

=================================================================== 

Podczas dzisiejszej lekcji :  
•zdefiniujemy  pojęcie pracy; 
• powiemy sobie co daje ludziom praca (*S)., 
• podamy sobie przykłady przysłów/powiedzeń o pracy ukazujących ją jako wartość; 
• wyjaśnimy znaczenie pracy w nawiązaniu do tzw. piramidy potrzeb Maslowa; 
• uzasadnimy sobie, że praca jest wartością. 
 
                                
1. Definicja pracy. 
 

a. Zastanówmy się teraz z czym kojarzyć się nam może słowo „ PRACA” ?:  
b. Co to jest praca? (*S).,- sprawdź w słowniku. 

Praca 
-miara wysiłku włożonego przez człowieka w wytworzenie danego dobra; 
świadoma czynność polegająca na wkładanym wysiłku (działalność lub 
oddziaływanie) człowieka w celu osiągnięcia założonego przez niego celu; 
czynności umysłowe i fizyczne podejmowane dla realizacji zamierzonego celu. 
 

Rozwińmy naszą refleksje na ten temat oglądając  poniższe film:  
 
Film : „Współpraca się opłaca?”. 
https://www.youtube.com/watch?v=eFaIE6Nczh0 (czas trwania 4 min 23 s.) 

 
 
Po oglądnięciu filmu możemy powiedzieć ,że utrzymywanie aktywnej współpracy 
pomiędzy ludźmi  daje możliwość rozwoju nie tylko w obszarze życia szkolnego, ale 
także w  sferze zawodowej –podczas wykonywanej w przyszłości pracy. 
 
 

2. Dlaczego praca jest ważna?.  

Zanim odpowiemy na pytanie o znaczenie pracy w życiu człowieka   wykonajmy  
WYKRWŚLANKĘ O ZAWODACH – patrz Załącznik nr 1  
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dobra_(ekonomia)
https://www.youtube.com/watch?v=eFaIE6Nczh0


      ZAŁĄCZNIK 1 
Zadanie dla chętnych: Wykreślanka z przysłowiem o pracy. 

(co druga litera) 

 

B R E C Z A P U R I 

A M C T Y K N S I L 

E E M Ł A F K N O A 

Ł I A A C R Z W Y T 

 
Podaj hasło:…………………………………………………………………………….. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Analizując podane przysłowia nt. PRACY zastanówmy się nad ich sensem. 
-Do wspólnej refleksji na ten temat , możecie zaprosić np. swoich rodziców  lub pracujące już 
rodzeństwo. 

„ Praca uszlachetnia”. 
„ Żadna praca nie hańbi”. 
„ Praca ludzi wzbogaca”. 

-Możecie również zapytać  o inne znane przysłowia lub powiedzenia nt. wartości pracy. 

3. Wartość pracy na przykładzie piramidy potrzeb Maslowa (*S) 
 
Patrząc na przedstawioną w Załączniku Nr 2 piramidę potrzeb Maslowa zastanówmy 
się wspólnie  w którym miejscu możemy umieścić PRACĘ ? Nie musi to być tylko 
jedno miejsce.  
 

   ZAŁĄCZNIK 2 
Piramida potrzeb Maslowa 

 
V. Potrzeby samorealizacji (rozwoju osobistego, zawodowego rozwijania zdolności,  
            talentów, zainteresowań, rozwoju duchowego, potwierdzenia własnej wartości.) 
IV. Potrzeby uznania (sukcesu, szacunku ,prestiżu i znaczenia.) 
III. Potrzeby przynależności (akceptacji, miłości ,przyjaźni, przynależności do  grupy,  
            elity ,nawiązywania kontaktów z ludźmi ) 
II. Potrzeby bezpieczeństwa (stabilności, eliminacji zagrożeń , zabezpieczenia przez 
           chorobą i niezdolnością do pracy itp.) 
I, Potrzeby fizjologiczne (podstawowe: żywności, schronienia itp.) 

 

(Zobacz poniżej). 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK 2 
Piramida potrzeb Maslowa 

 

 
 
Źródło: https://simplicite.pl/minimalistyczna-piramida-potrzeb-co-ma-wspolnego-maslow-z-

minimalizmem/piramida-maslowa/ 

 
 
5. Zdanie podsumowujące – będzie stanowiło autorefleksję po dzisiejszej lekcji nt. 
wartości pracy w życiu człowieka.( Możesz zaglądnąć do Słownika – (*S) Postawy 
wobec pracy, 
Proszę  teraz  o dokończenia  zdania: Dla mnie praca jest….., ponieważ……... 

 
 
 
 

https://simplicite.pl/minimalistyczna-piramida-potrzeb-co-ma-wspolnego-maslow-z-minimalizmem/piramida-maslowa/
https://simplicite.pl/minimalistyczna-piramida-potrzeb-co-ma-wspolnego-maslow-z-minimalizmem/piramida-maslowa/


NETOGRAFIA: 
Strona z opisem piramidy Maslowa, 
http://www.w3ii.com/pl/motivating_skills/motivating_skills_maslows_hierarchy_ 
of_needs.html 

https://simplicite.pl/minimalistyczna-piramida-potrzeb-co-ma-wspolnego-maslow-z-

minimalizmem/piramida-maslowa/ 

Film : „Współpraca się opłaca?”. 
https://www.youtube.com/watch?v=eFaIE6Nczh0 
 

 (*S)SŁOWNICZEK  
 
praca  miara wysiłku włożonego przez człowieka w wytworzenie danego dobra; świadoma czynność 

polegająca na wkładanym wysiłku (działalność lub oddziaływanie) człowieka w celu osiągnięcia 
założonego przez niego celu; czynności umysłowe i fizyczne podejmowane dla realizacji 
zamierzonego celu. 
Źródło: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Praca_(dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87_cz%C5%82owieka) 

postawy 
wobec pracy Istnieją trzy główne postawy wobec pracy: 

 nastawienie punitywne (łac. punire 'karać') – człowiek postrzega pracę jako przymus, 

co wiąże się z traktowaniem pracy jako niezgodnej z wolą, stanowiącej efekt przemocy 
fizycznej, moralnej lub ekonomicznej (takie nastawienie częściej wykazują osoby, 
wykonujące proste prace fizyczne i posiadające stosunkowo niskie wykształcenie); 

 nastawienie instrumentalne (łac. instrumentum 'narzędzie') – człowiek traktuje pracę 

jako środek do zaspokojenia potrzeb; 

 nastawienie autoteliczne (gr. autos 'sam' + telos 'cel') – gdy praca jest postrzegana 

jako wartość, cel sam w sobie, źródło rozwoju osobistego, służy wartościom wyższym, jest 
sposobem życia i wiąże się ze sferą samorealizacji w pracy zawodowej

[7]
. 

Źródło: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Praca_(dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87_cz%C5%82owiek
a) 

umiejętności przyswojone w procesie uczenia sie zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania 
problemów właściwych dla dziedziny uczenia sie lub działalności zawodowej. 
Źródło: Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, 
Dz. U. 2016 poz. 64. 

 

Pytania do testu ewaluacyjnego w kl VII a : 

 
1. Patrząc na  Załącznik Nr 2  podkreśl na którym miejscu w piramidzie potrzeb 

Maslowa znajduje się: 

           Potrzeba samorealizacji (rozwoju osobistego, zawodowego) ? 

Na I miejscu Na  miejscu II     Na  miejscu III    Na miejscu IV  Na miejscu V 

2. W oparciu o treść zawartą w pkt. 1 uzupełnij  tekst: 
 
Praca 
-to miara wysiłku włożonego przez człowieka w wytworzenie danego ………..; 
świadoma czynność polegająca na wkładanym ……………(działalność lub 
oddziaływanie) człowieka w celu osiągnięcia założonego przez niego celu; 
czynności …………i fizyczne podejmowane dla realizacji zamierzonego celu. 

https://simplicite.pl/minimalistyczna-piramida-potrzeb-co-ma-wspolnego-maslow-z-minimalizmem/piramida-maslowa/
https://simplicite.pl/minimalistyczna-piramida-potrzeb-co-ma-wspolnego-maslow-z-minimalizmem/piramida-maslowa/
https://www.youtube.com/watch?v=eFaIE6Nczh0
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dobra_(ekonomia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Praca_(dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87_cz%C5%82owieka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Postawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wykszta%C5%82cenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Potrzeba
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gr.
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Warto%C5%9Bci&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samorealizacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Praca_(dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87_cz%C5%82owieka)#cite_note-7
https://pl.wikipedia.org/wiki/Praca_(dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87_cz%C5%82owieka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Praca_(dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87_cz%C5%82owieka)


3. W oparciu o treść zawartą w (S*)Słowniku –postawy wobec pracy  uzupełnij  
tekst: 

nastawienie autoteliczne ) – gdy praca jest postrzegana jako……… , cel sam w 
sobie, źródło rozwoju…………, służy wartościom……………, jest sposobem życia              
i wiąże się ze sferą ………………….. w pracy zawodowej[7]. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowanie: 
 

Doradca zawodowy 
Magdalena Szpunar 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Praca_(dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87_cz%C5%82owieka)#cite_note-7

