
 

DZIAŁANIA W RAMACH XIV OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA 

KARIERY  

„ZŁAP ZA STERY DO SWOJEJ KARIERY” –  17.10 – 23.10.22R. 

 

 

 

 

 

 



GRUPA WIEKOWA – KLASY I – III 

 
ZADANIE: „PUZZLE ZAWODOWE” 

 

Uczniowie układają puzzle zawodowe, kolorują ułożoną z papierowych puzzli postać 

zawodową i tworzą z tych postaci plakat klasowy na szarym papierze (hasło „puzzle 

zawodowe”),  podpisany, która klasa go wykonała. 

Z plakatów zostanie przygotowana wystawka na korytarzu szkolnym.  

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej mogą również podjąć dodatkowe działania 

przybliżające pracę w danym zawodzie. 

Prace wykonujemy do dnia 26.10.2022r. 

Zadanie koordynuje p. M. Markowska – psycholog szkolny. 

Przygotowanie wystawki prac uczniów – p. M. Sadowa i p. J. Dudek – nauczyciele 

edukacji wczesnoszkolnej. 



GRUPA WIEKOWA – KLASY IV – VI 
 

ZADANIE: „PRZEPIS NA KARIERĘ ZAWODOWĄ”  
 

 

Każda klasa przygotowuje na brystolu pracę 

teoretyczno – plastyczną (technika dowolna). 

1. Praca na odwrocie powinna być podpisana. 

2.  Ważna jest wyobraźnia i kreatywność oraz estetyka wykonanej pracy. 

3. Na brystolu umieszczamy logo OTK oraz logo PATRONÓW. 
4. Prace wykonujemy do dnia 26.10.2022r. 

 

Zadanie koordynuje i przyjmuje prace p. M. Miczko – pedagog szkolny/doradca 

zawodowy  (gabinet  nr 13  w budynku dawnego gimnazjum) 

 



GRUPA WIEKOWA – KLASY VII – VIII 

ZADANIE: Stworzenie projektu maskotki lub logo zgodnie z hasłem OTK 

„Złap za stery do swojej kariery”  
 

 

Maskotkę i logo przygotowujemy indywidualnie bądź w parach. 

1. Do wykonania maskotki możemy użyć:  bibuły, skrawków materiału,  
cekinów, muliny, włóczki, waty, koralików, folii aluminiowej, filcu, itp. 
2. Logo wykonujemy na kartce A4 (technika dowolna). 
3. Liczy się kreatywność, pomysłowość, zgodność z tematem OTK oraz 

estetyka wykonania prac. 
 

Zadanie koordynuje i przyjmuje prace p. I. Arciszewska  - nauczyciel j. rosyjskiego 

oraz wychowawca świetlicy szkolnej. 

 

Prace wykonujemy do dnia 26.10.2022r. 



OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY                                   

W ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
 

     Temat: „Kim zostanę gdy dorosnę?” 

Grupa wiekowa uczniowie klas 1-3 zapisani do 

świetlicy. 

 Dzieci obejrzą prezentację multimedialną pt. „Zawody”  oraz będą 

rozwiązywały zagadki tematyczne dotyczące różnych zawodów i miejsc 

pracy. 

 Uczniowie klas 1-szych pokolorują ilustrację zawodu, który chcą 

wykonywać jak dorosną. 

 Uczniowie klas 2 i 3 wykonają pracę plastyczną pt. „Mój zawód                           

w przyszłości”. 

Z prac plastycznych zostanie zrobiona wystawka w świetlicy.  



GIEŁDA ZAWODÓW – TURNIEJ KLAS VII i VIII 

TERMIN: 21.10.2022R. 

GODZINA: 8.00 – 13.00 

MIEJSCE: MAŁA SALA GIMNASTYCZNA 

Współorganizator Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej 

(nauczyciele i uczniowie z branży gastronomicznej i hotelarskiej) 
 

I TURA: KLASY VIIA I VIIB oraz KLASA VIIIC, VIIIF, VIIIG 

II TURA: KLASY VIIIA, VIIIB, VIIID, VIIIE 

W turnieju klas biorą udział 4 – osobowe drużyny z każdej klasy. 

Do quizu wiedzy typujemy 10 osób z każdej klasy.  

Uczniami na sali gimnastycznej opiekują się nauczyciele              

z danej godziny lekcyjnej. 
 



Logo Patronów OTK 2022: 
 
 

 
 


