
Załącznik nr 1

Tematy z doradztwa klasy 1-3
Wychowawca/klasa Tematy

Pani Beata Zdrojewska 1a 1 Kto pracuje w naszej szkole? – poznajemy zawody ludzi
pracujących w szkole

2 Poznajemy zawody związane z pracami w polu i w 
sadzie.

3 Co robi stewardesa i pilot?
4 Projektujemy swój pokój - poznajemy zawód architekta 

wnętrz.
5 Bawimy się w teatr – praca choreografa i reżysera.
6 Dbamy o swoje zdrowie- do jakiego lekarza mam się 

udać? 
7 Pracujemy w programie Paint – co robi grafik 

komputerowy?
8 Czy żołnierz to zawód? Poznajemy zawody związane z 

wojskiem.
9 Poznajemy pracę kolejarza – wycieczka na dworzec 

kolejowy.
10 Kto pracuje na poczcie?

Pani Kinga Wiciak 1b 1. Powitanie jesieni.
2. Kim są nasi rodzice?
3. Nasi pupile.
4. Pierwsza pomoc.
5. Wyprawa z leśnikiem.
6. U lekarza.
7. Wszyscy pracują.
8. Zanim trafi do czytelnika.
9. Podniebne przygody.
10. Bezpiecznie nad wodą. 

Pani Grażyna Kasprzak – 
Magiera 2a
Pani Lidka Szczepańska 2b

1. Poznanie zawodów związanych z pracą w szkole. Atrybuty 
nauczyciela, bibliotekarza, woźnej, sekretarki. 
2. Jesienne prace w ogrodzie, sadzie i w polu. Praca ludzi w 
zawodach związanych z rolnictwem – rolnik, sadownik, 
ogrodnik.  
3. Dbamy o nasze zęby.  Poznanie pracy stomatologa.
4. Prognoza pogody. Czym zajmuje się synoptyk? 
5.  Prezentowanie zawodów rodziców w oparciu o 
przeprowadzoną rozmowę z mama lub tatą
6. Wyprawa na Antarktydę. Poznanie zajęć polarników. 
7. W teatrze. Nazywanie czynności i określanie zadań osób 
związanych z teatrem.
8. Kto dba o nasze bezpieczeństwo? Poznanie pracy strażaka i 
określenie jego cech. 
9. Ciekawe zawody.  Poznanie nazw zawodów i zajęć ludzi 
wykonujących rzadkie zawody.
10. Od glinianej tabliczki do książki elektronicznej.  Nazwy 
zawodów ludzi pracujących nad powstaniem książki.



Pani Patrycja Foterek 3a 1. Gala talentów - jesteśmy mistrzami!
2. Kto buduje dom?
3. W centrum handlowym
4. Reporterskim okiem - wywiad z pracownikami szkoły
5. Po co się uczę?
6. Miasteczko zawodów
7. Sprawne ręce mogą więcej, czyli jak zrobić coś z niczego
8. Nasza zainteresowania
9. Zawody naszych rodziców
10.Kim zostanę, gdy dorosnę? 

Pani Sylwia Depczyńska 3b 1. Chlebowa historia
2. Wizyta u lekarza.
3. Jak zostać poetą.
4. Czas to pieniądź
5. Ze szkoły do labolatorium
6. W krainie śniegu i lodu.
7. Technika na co dzień.
8. Magia teatru.
9. Kto lubi czytać?
10. Spotkanie z Lampo.

Pani Danuta Anndrys
język angielski 1-3

Klasy 1: Temat : My grandpa is a gardener-  moj dziadek jest 
ogrodnikiem . 
Klasy 2 : Winter in Treetops Town : wprowadzenie słownictwa 
POLICE OFFICER, POSTMAN, SHOPKEEPER
Klasy 3: My Blog: Wprowadzenie nazw zawodów.


