
Kim będziesz, gdy dorośniesz?  

Pytanie to często zadawane jest przez dorosłych młodemu pokoleniu. Jednak 

odpowiedziom na to i podobne pytania nie przypisujemy rangi decyzji 

ostatecznych.  

Preorientacja zawodowa w wieku przedszkolnym jest okresem przeddecyzyjnym 

w procesie wyboru zawodu, zawiera w sobie jedynie czynności przygotowawcze, 

które nie są związane z decyzją o wyborze zawodu.  

Pierwszym życzeniom zawodowym wyrażanym przez dzieci towarzyszą emocje, 

zaciekawienia, fascynacje. Okres przedszkolny, to czas wzmożonego 

zaciekawienia otaczającą rzeczywistością. Wybór zawodu nie jest aktem 

jednorazowej decyzji, lecz procesem progresywnie rozwijającym się, co oznacza 

ciąg decyzji w życiu człowieka (stad tak ważne jest włączenie działań o 

charakterze doradczym już na samym początku edukacji). Na co dzień dzieci z 

dużym zainteresowań obserwują pracę ludzi dorosłych, głównie rodziców, 

rodzeństwa i osób z najbliższego otoczenia.  

Poczynione spostrzeżenia niejednokrotnie odzwierciedlają w zabawach 

tematycznych. Pojawiają się zabawy: w sklep, w strażaka, policjanta, nauczyciela, 

lekarza. Początkowo w zabawach tematycznych młodsze dzieci poznają przede 

wszystkim aspekt czynnościowy danego zawodu.  

Natomiast wraz z wiekiem lepiej rozumieją istotę           i sens zajęć 

wykonywanych przez ludzi dorosłych. Również zaczynają dostrzegać społeczne 

znaczenie pracy i wzajemną współzależność między zawodami. Tak, więc 

zapoznawanie dzieci w przedszkolu z tematyką świata pracy wykonuje się 

głównie w formie zabaw zarówno indywidualnych jak i zespołowych. Tworzy się 

również kąciki tematyczne wprowadzające w świat zawodów. Wiedzę w tym 

temacie dzieci wyrażają także poprzez aktywność na zajęciach i bogatą twórczość 

artystyczną. 

Przedszkole to miejsce, w którym nie tylko zapoznaje się dzieci z różnymi 

zawodami i wytworami pracy dorosłych, ale również uczy dzieci organizowania 

własnych działań. Doświadczanie konkretnych obowiązków przyczynia się do 

kształtowania u dzieci określonych warunków, umiejętności i postaw z pracą 

związanych.  

W poznaniu różnych zawodów niemałą rolę spełnia literatura dziecięca. Dobrze 

dobrana i przekazana książka budzi zawsze duże zainteresowanie dzieci, daje im 

możliwość przeżyć emocjonalnych, jest swoistego rodzaju zabawą odbywającą 

się w wyobraźni. W celu urozmaicenia form i metod pracy należy wykorzystywać 

możliwości tkwiące w najbliższym środowisku.  



Sprzyjać temu mogą spotkania dzieci z reprezentantami różnych zawodów w 

przedszkolu, a także wycieczki do ich miejsc pracy. Dzieci w ten sposób 

wzbogacają swoją wiedzę na temat zawodów, poznają efekty pracy, narzędzia, 

charakterystyczny ubiór, wzbogacają słownictwo, dostrzegają i szanują pracę 

ludzi z bliskiego otoczenia. Wszystkie formy pracy w zakresie preorientacji 

zawodowej, zarówno te opisane jak i te niewspomniane, dostarczają dzieciom 

ogólnych wiadomości, rozbudzają różnokierunkowe zainteresowania, sugerują 

podejmowanie różnych działań oraz przygotowują dzieci do podjęcia 

świadomego wyboru pracy zawodowej w przyszłości.  

„Wybierz sobie zawód, który lubisz, a całe życie nie będziesz musiał 

pracować”…. 


