
DORADZTWO  ZAWODOWE   klas VII   

Witajcie!  

Myślę, że zgodnie z umową ubiegły tydzień tzn. czas od 11-15 maja poświęciliście na dalsze 

poznawanie siebie.  

Informacja dla tych, którzy nie znaleźli czasu na wypełnienie/ zapisanie, przeanalizowanie 

własnych zainteresowań, umiejętności, wartości oraz postawy wobec pracy w szkole -nadal 

można to zrobić zaglądając do zakładki „Doradztwo zawodowe” – część 1„Poznaj siebie”. 

Zamieściłam tam kilka narzędzi diagnostycznych tj. „Test predyspozycji zawodowych”, kartę 

„Właśnie to lubię robić”, ankietę „Moje wartości” oraz „Kwestionariusz ankiety do oceny 

własnej postawy wobec pracy w szkole”.  Zachęcam wszystkich aby wykorzystali czas wolny 

na analizę swoich zasobów. Notatki lub wydrukowane i uzupełnione ankiety włóżcie do 

przygotowanej wcześniej teczki –„Portfolio”. Zachowajcie je do naszego spotkania w szkole. 

Możesz to nadal uzupełnić! 

 

W tym tygodniu tj. od 18-22 maja  zaczniemy poznawać świat zawodów. Wybierzemy się na 

wirtualny spacer po wybranych zawodach. Przygotowałam dla Was kilka filmów do 

obejrzenia i jedną pracę do wykonania. Filmy o zawodach przydadzą Wam się do wyboru 

kierunku po ukończeniu szkoły podstawowej.  Jestem też pewna, że świetnie sobie 

poradzicie z wykonaniem zadania. Trzymam 

Życzę Wam przyjemnej pracy  pozdrawiam, pani Krysia 

Temat: Zawody wokół nas – wirtulany spacer po zawodach.  
 

Cel Waszych działań: 

1. Będziesz posiadał/ posiadała informacje o wybranych zawodach. 

2. Wykonasz wizytówkę wybranego przez Ciebie zawodu z filmów. 

Zadania: 

     1.Obejrzyj filmy o zawodach: 

https://www.youtube.com/watch?v=XqTpWQWnSC0 – mechanik pojazdów samochodowych 

https://www.youtube.com/watch?v=9NThSu5kU58 – kucharz 

https://www.youtube.com/watch?v=tgkXdWy85Zc– fryzjer 

https://www.youtube.com/watch?v=2amv93DFN3M – kamieniarz 

https://www.youtube.com/watch?v=rdXi7QRVoOo - piekarz 

https://www.youtube.com/watch?v=WMnEhAR8Ixw – stolarz 

https://www.youtube.com/watch?v=EpdwC0E5l5k – sprzedawca 
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3. Przygotuj kartkę z bloku, kredki, mazaki. Wykonaj wizytówkę wybranego przez Ciebie 

zawodu.  

Wykonaj zdjęcie wizytówki i prześlij do mnie na pocztę elektroniczną 

krystyna.mikolajczyk@zss-wrzesnia.pl  lub Messengera K.Mikolajczyk.pedagog 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Wpisz nazwę wybranego zawodu 

Wklej zdjęcie lub 

narysuj ilustrację  

przedstawiającą 

wybrany zawód 

Wypisz cechy jakie 

musi posiadać osoba 

wykonująca ten 

zawód 

Wypisz zadania, 

jakie ma osoba 

wykonująca ten 

zawód 

Wypisz miejsca,                            

w których pracuje osoba 

wykonująca ten zawód 

Wypisz umiejętności, które 

musi posiadać osoba 

wykonująca ten zawód 
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