
SPRAWNI

W PRACY

MA¸ A
INTEGR ACJA



Publikacja stanowi materia∏ edukacyjny wspierajàcy program Stowarzyszenia Przyjació∏ Integracji „Sprawni w pracy”

Autor i redaktor serii: Danuta Gorajewska, APS Warszawa

Recenzenci: dr hab., prof. WSSM Gra˝yna Dry˝a∏owska

prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski

Redakcja: Dorota Starzyƒska

Korekta: Agnieszka J´drzejczak-Sprycha

Opracowanie graficzne: Monika Duliasz

Przygotowanie do druku: Magdalena Borek

Publikacja wspófinansowana ze Êrodków Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych

Wydawca:

Stowarzyszenie Przyjació∏ Integracji

ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa

Copyright by Stowarzyszenie Przyjació∏ Integracji

Warszawa, 2007

Nak∏ad: 2000 egz.

Publikacja bezp∏atna

Wszelkie prawa zastrze˝one. Ka˝da reprodukcja lub adaptacja ca∏oÊci lub cz´Êci niniejszej publikacji, i to niezale˝nie od zastosowanej techniki

reprodukcji (drukarskiej, fotograficznej, komputerowej, nagraƒ fonograficznych itp.), wymaga pisemnej zgody Wydawcy.

ISBN 978-83-89681-31-7

MA¸ A
INTEGR ACJA

Wi´cej informacji uzyskasz w Centrum Integracja: 

00-162 Warszawa, ul. Dzielna 1

tel./faks: 022 831 85 82, 831 01 39

e-mail: warszawa@integracja.org

81-388 Gdynia, ul. Traugutta 2

tel.: 058 660 28 38, faks: 058 660 28 50

e-mail: gdynia@integracja.org

31-109 Kraków, ul. Pi∏sudskiego 6 (oficyna)

tel.: 012 424 04 30, faks: 012 431 16 31

e-mail: krakow@integracja.org

65-048 Zielona Góra, al. Niepodleg∏oÊci 11

tel.: 068 328 64 70, faks: 068 324 13 53

e-mail: zielonagora@integracja.org



Dlaczego doroÊli

pracujà?
Dlaczego doroÊli pracujà? Czy znasz przys∏owie, które mo˝e byç odpowiedzià na to pytanie? 

Podpowiedê znajdziesz w zamieszczonym na tablicy rebusie pi´ciowyrazowym. 

Rozwiàzanie rebusu wpisz w kratki na dole strony.
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Przys∏owie



Dobrze jest
pracowaç

ogenzcety˝op Êoc ´ibor

izdul hcywon ´janzop

ogewakeic Êoc ´ibor

´is majiwzor

mynni enbezrtop yzcezr ´ibor

Przys∏owie „Bez pracy nie ma ko∏aczy” oznacza, ˝e trzeba pracowaç, ˝eby coÊ osiàgnàç. Pracuje si´

nie tylko dla pieni´dzy. Dzi´ki pracy mo˝na byç cz∏owiekiem samodzielnym i niezale˝nym. 

Uczniowie zapytali rodziców dlaczego lubià swojà prac´. Odczytaj zapisane wspak wyrazy, 

a dowiesz si´, co us∏yszeli. Rozwiàzanie wpisz w odpowiednie kratki.
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Prawo do pracy 

i wyboru zawodu
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Ogó∏ przepisów nazywa si´ prawem. Jednym z wielu praw ka˝dego cz∏owieka jest prawo do pracy 

i wyboru zawodu. Czy wiesz, jak nazywa si´ zawód specjalisty w dziedzinie prawa? 

U˝ywajàc lusterka, odczytaj tabliczk´ na drzwiach jego gabinetu, a nast´pnie pokoloruj obrazek.



Czy wszyscy mogàpracowaç?
Nie wszyscy mogà pracowaç. Niektórzy ludzie nie mogà pracowaç przez pewien czas, a inni – w ogóle.

Przyjrzyj si´ obrazkom i pokoloruj te, na których narysowane sà osoby wykonujàce jakàÊ prac´.
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Równy dost´p 

do pracy

Ka˝dy ma prawo staraç si´ o prac´ na równych zasadach z innymi kandydatami. Nie mo˝na komuÊ 

odmawiaç pracy tylko dlatego, ˝e jest osobà z niepe∏nosprawnoÊcià. W pracy powinno si´ braç 

pod uwag´ to, jakie cz∏owiek ma wykszta∏cenie i co umie robiç.

Narysuj w pustym okienku miejsce, w którym osoby sprawne i niepe∏nosprawne razem pracujà.



Jaki to zawód?
Jest wiele ró˝norodnych zawodów. Ka˝dy z nich jest wa˝ny. Czy wiesz, jakie zawody wykonujà

osoby przedstawione na obrazkach? Powiedz, na czym polega praca ka˝dej z nich 

i jakie korzyÊci daje innym ludziom?
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Wa˝ne has∏o
Osoby z niepe∏nosprawnoÊcià, które mogà pracowaç, potrafià Êwietnie sobie radziç w pracy. 

Pracodawcy sà z nich zadowoleni. Sprawdê, jakie has∏o powstanie z rozsypanych liter.
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Dobry pracownik

Dobry pracownik:

Kiedy jest si´ dobrym pracownikiem? Zaznacz zdania, które opisujà dobrego pracownika.
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sumiennie wywiàzuje si´ 

ze swoich zadaƒ

spóênia si´ do pracy

wykonuje polecenia prze∏o˝onego

zaniedbuje swoje obowiàzki

nie potrafi wspó∏pracowaç

przestrzega zaleceƒ i przepisów

szanuje swój czas i czas innych

lekcewa˝y wspó∏pracowników



Specjalista
Znawc´ jakiejÊ dziedziny nazywamy specjalistà. Czy wiesz, jak nazywa si´ zawód osoby, która 

bardzo dobrze zna si´ na pogodzie? Wpisz w odpowiednie rz´dy diagramu nazwy narysowanych

obiektów i zjawisk. Litery w oznaczonych kratkach czytane kolejno utworzà nazw´ tego zawodu.
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Miejsce pracy
Czy wiesz, jaki majà zawód i gdzie pracujà osoby przedstawione na obrazkach? Po∏àcz w pary

odpowiednie obrazki.
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Wspó∏praca
Wspó∏praca jest wa˝na w ka˝dym zawodzie. Nikt nie wie wszystkiego, dlatego trzeba 

dzieliç si´ swojà wiedzà i doÊwiadczeniami z innymi ludêmi. Pokoloruj obrazek.
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Narz´dzia pracy
WÊród konturów znajdê po trzy przedmioty, którymi pos∏ugujà si´ artysta malarz i krawcowa. Narysuj je

w kratkach pod odpowiednim obrazkiem. W jakich zawodach u˝ywa si´ pozosta∏ych narz´dzi?
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Nowoczesne

narz´dzia pracy

SpoÊród przedmiotów znajdujàcych si´ na obrazkach wybierz te, które sà nowoczesnymi narz´dziami

pracy grafika. Zaznacz je.
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Historyjka
obrazkowa
U∏ó˝ kolejno obrazki, tak aby powsta∏a historyjka z ˝ycia pewnej rodziny.
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Kim b´d´?

Kim chcesz zostaç, gdy doroÊniesz? Narysuj siebie, gdy wykonujesz wymarzonà prac´.
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Rozwiàzania

str. 1 bez pracy nie ma ko∏aczy

str. 2 robi´ coÊ po˝ytecznego, robi´ coÊ ciekawego, robi´ rzeczy potrzebne innym, rozwijam si´, 

poznaj´ nowych ludzi

str. 3 prawnik

str. 4 osoby wykonujàce prac´ sà na obrazkach 2, 3 i 6

str. 7 sprawni w pracy

str. 8 dobry pracownik: sumiennie wywiàzuje si´ ze swoich zadaƒ, wykonuje polecenia

prze∏o˝onego, przestrzega zaleceƒ i przepisów, szanuje swój czas i czas innych

str. 9 chmura, s∏oƒce, wiatr, deszcz, piorun, powódê, lawina, sztorm, Ênieg; has∏o: meteorolog

str. 10 pary stanowià obrazki 1 i 6, 2 i 5, 3 i 8, 4 i 7

str. 12 kontury narz´dzi pracy:

artysty malarza krawcowej lekarza murarza fryzjera

str. 13 komputer, cyfrowy aparat fotograficzny, drukarka

str. 14 4, 5, 2, 6, 3, 1

str. 20 (ok∏adka) Pami´taj i przypominaj innym!

Osoby z niepe∏nosprawnoÊcià mogà pracowaç w ró˝nych zawodach

P a m i ´ t a j !  

Osoby z niepe∏nosprawnoÊcià majà prawo do pracy i wyboru zawodu.

Osoby z niepe∏nosprawnoÊcià mogà pracowaç w ró˝nych zawodach.

Osoby z niepe∏nosprawnoÊcià mogà byç dobrymi pracownikami.

Osoby z niepe∏nosprawnoÊcià mogà byç specjalistami w ró˝nych dziedzinach.

Ka˝dy ma prawo staraç si´ o prac´ na równych zasadach z innymi kandydatami.

Nie mo˝na komuÊ odmawiaç pracy tylko dlatego, ˝e jest osobà z niepe∏nosprawnoÊcià.

Osoba z niepe∏nosprawnoÊcià to nie tylko ktoÊ, komu trzeba pomagaç.

Osoby z niepe∏nosprawnoÊcià te˝ mogà nieÊç pomoc innym.

Osoby z niepe∏nosprawnoÊcià potrzebujà wsparcia, a nie litoÊci i wyr´czania.

Nie wszyscy mogà pracowaç.

Sà osoby, które nie mogà pracowaç czasowo, i takie, które nie mogà pracowaç w ogóle.

Ka˝dy mo˝e staç si´ osobà z niepe∏nosprawnoÊcià.

Traktuj osoby z niepe∏nosprawnoÊcià tak, jak sam chcia∏byÊ byç traktowany.

Infolinia Sprawni w pracy: 0801 801 015

Wi´cej informacji: www.niepelnosprawni.pl
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PAMI¢TAJ I PRZYPOMINAJ INNYM!

Osoby

mogà pracowaç w ró˝nych




