
Pályaorientációs nap 

2021. 05.28. 

 

Az 1. A osztályban érdekes programokkal telt a nap: 

➢ Mesét néztünk: Mazsola, a fodrász 

➢ Kirakóval csoportmunkában dolgoztunk 

➢ Dalokat hallgattunk a foglalkozásokról 

➢ Lerajzoltuk, mik szeretnénk lenni 

➢ Interaktív memóriajátékkal gyakoroltuk németül a szakmákat 

➢ Amerikából jöttünk az 1. A osztályba 

 



Pályaorientációs nap – 1.b 

 

A mai napon a pék munkájával ismerkedtünk meg. Először megnéztünk egy rajzfilmet a búza 

útjáról. Ebből megtudtuk, hogyan lesz a búzából liszt, s hogyan készül a kenyér. Ezután különböző 

lisztfajtákból készült kenyereket kóstoltunk. Péksapkát készítettünk papírból, színeztük, malmot 

barkácsoltunk, s végül só-liszt gyurmából különböző „péksüteményeket” formáztunk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pályaorientációs nap 2021. május 28. 
   

A nap elején rögtön egy kis teremrendezéssel kezdtünk. Áthelyeztük a padokat és székeket, hogy 
legyen elegendő tér mindenkinek, hiszen rögtön egy kis gyermek tornával kezdtünk.   

 

Először az edzőnek a tevékenységét ismertük meg. Az osztályban többen is járnak edzésre 
(foci, kick-boksz), beszélgettünk, hogy ők mit tapasztaltak, milyen is az edzőjük. Van aki felnőtt 
korában ezzel szeretne foglalkozni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy nagyon szép és nehéz hivattással is megismerkedtünk: a mentőápolók feladatába 

tekinthettünk be. Megbeszéltük, hogy mi a teendő, ha mentőt kell hívni. Eljátszottuk, hogy 

kinek kell szólni, és ha a 112-es telefonszámot hívjuk, mit kell mondani. 

A sebkötözés rejtelmeit is megismertük, utána ki is próbáltuk azt.  

 

                      
 

A nap végén volt egy kis edzés, és egy akadálypályán próbálhattuk ki ügyességünket. 
                



Pályaorientációs nap a 3.a osztályban 

 

2021. május 28-án tartottuk a pályaorientációs napot. Ilyenkor egy-egy 
foglalkozással ismerkedünk meg, általában szülői segítséggel. Idén egy 
fodrászüzletet látogattunk volna meg. Sajnos ez a járványhelyzetben bevezetett 
intézkedések miatt nem teljesülhetett, pedig az utolsó pillanatig bíztunk benne.  
A tanító nénik ezért egy ősi mesterséggel, a fazekassággal ismertettek meg 
minket délelőtt. Kezdetnek két, fazekasmesterséget bemutató videót néztünk 
meg. Megbeszéltük egy edény elkészülésének lépéseit. Tudásunkat Kahoot!-tal 
ellenőriztük. Utána csoportos feladatok következtek, szintén fazekas témában, 
majd mi magunk is alkotni kezdtünk. 
Sajnos anyagot nem sikerült szerezni, így só-liszt gyurmából formáltunk szebbnél 
szebb edénykéket, tálakat.  
Így éreztük magunkat ezen a napon: 

 

Nekem legjobban a formázás tetszett. - Jázmin 

Nekem nagyom tetszett a másiknak a műve. - Léna 

Nekem az tetszett a legjobban, hogy mindenki nagyon boldog volt. - Bence 

Nekem az tetszett, hogy só-liszt gyurmáztunk. - Hanna 

Nagyon jól éreztem magam, és még az tetszett, hogy szép műveket 

készítettünk.  - Áron 

Nekem az tetszett a mai napban, hogy nagyon sok ismeretet szereztem, és 
nagyon jó programok voltak. - Sz. Gréta 

Nekem az tetszett a mai napban, hogy csoportban dolgozhattunk. - Emma 

Nekem az tetszett a mai napban, hogy a videók érdekesek voltak, sokat 

tanultam belőlük, és változatosak voltak a feladatok. - Lőrinc 

Nekem nagyon tetszett a mai nap, mert sok érdekességet tanultunk. - Ádám 

Nekem az volt a legjobb a mai napban, hogy só-liszt gyurmáztunk és hogy 
videót is néztünk. - Lara 

Jók voltak a feladatok és sokat tanultam a fazekas videókból. - Zalán 

A mai napban nekem az tetszett a legjobban, hogy megtanultam, hogyan kell ilyen 

nehéz anyagot formázni, és hogy milyen nagy türelem kell hozzá. - Kincső 



A mai nap nekem azért tetszett, mert megtanultam, mit csinál egy 
fazekas, és hogy láttam, hogy örültek a többiek az ajándékoknak. - Nóri 

Nekem azért tetszett a mai nap, mert örülök, hogy együtt lehettem az osztálytársaimmal és tetszett 

a kézműveskedés. - N. Gréta 

Nekem nagyon tetszettek a videók, jó volt a csoportmunka, és örülök, hogy 

megtanultam sok mindent a fazekasokról. - Dorka 

Nekem az tetszett a mai napban, hogy kézműveskedtünk, és hogy amikor bejöttem 

reggel az osztályba, zenét hallgattak a többiek. - K. Péter 

Nekem az tetszett, hogy érdekesek és változatosak voltak a feladatok, 

és jól éreztem magam. - Dorina 

Nagyon tetszett a kézműveskedés, és az online feladatok is. - S. Olivér 
 

 

 



Pályaorientációs nap 3.b 
 

Május 28-án, pénteken pályaorientációs napot tartottunk. Minden tanuló 
prezentációval készült, amiben bemutatták szüleik munkáját. Legtöbb tanuló ppt-t készített. 
Nagyon színvonalas előadásokat láthattunk. 

Kérdéseket tettek fel egymásnak a foglalkozásokhoz kapcsolódva. Tanulók 
többségének azok a munkák tetszettek, amelyek változatosak. Hanna még Mogyis kóstolóval 
is meglepte az osztályt. 

               

A prezentációk után az bejárat melletti kertünket beültettük az új virágokkal, 

rendeztük a területet, meglocsolták a gyerekek a virágokat, gyomláltak, gereblyéztek. 
Az utolsó órában régi, kihalófélben lévő mesterségekkel ismerkedtek meg a gyerekek. 

Korábban már a Mesteremberek című sorozatból ízelítőt kaptak a régi mesterek munkájáról. 
Csoportmunkában dolgoztak, párosítottak szakmákat, a hozzá köthető képekkel. Így 
ismerték meg a bognár, a kádár, a suszter, a teknővájó, a szénégető, a kondás, a gulyás, a 
juhász munkáját. 

 

 

 

 

 

 

Az új ismereteket egy LearningApps feladattal ismételtük át. A nap végén reflexiós 

plakátot készítettünk. A napot eredményesnek értékeltük, mivel a tanulók kreativitása 

mellett játékos feladatokkal még sokat tanultak. 

 

 



Pályaorientációs nap 3.c 
 

2021.05.28-án pályaorientációs napot tartottunk.  

Az első órában mindenki elmesélte, hogy mivel foglalkoznak a szülei és miért szereti a 

foglalkozását. A második órában szakmákat ismertünk meg, majd ezzel kapcsolatos activity 

játékot játszottunk. A harmadik órában a Volkskunde tantárgyhoz kapcsolódva, a régi 

foglalkozásokról beszélgettünk, képeket és szavakat párosítottunk össze. A negyedik órában 

csoportmunkában dolgoztunk, feladatlapon játékos feladatokat oldottunk meg, amik a 

szakmákkal voltak kapcsolatosak. 

Nagyon sok új dolgot tudtunk meg a különféle foglalkozásokról. Jó volt ez a nap.  

                    3.c osztály 



        

Pályaorientációs nap 

Baja, 2021.05.28. MNÁMK, 4.b  

 

Veréb Viktória, 4. b osztályos tanuló: 

Nagyon érdekes, izgalmas napot töltött el a 4. b május 28-án. 

Már egész héten készültünk erre a napra: régi foglalkozásokról 

gyűjtöttünk leírásokat, képeket. Megfigyeltük, hogy milyen 

eszközöket használtak, hogyan dolgoztak régen. Rengeteg 

érdekes német feladatokkal, játékkal mutattuk be elődeink 

munkáját. Utána plakátokat készítettünk arról. hogy 

felnőttként mivel szeretnénk 

foglalkozni.  

Néhány tanulónak már konkrét 

elképzelése van, hogy mi szeretne 

lenni : kozmetikus, építész, 

ügyvéd.  

Végül prezentációval zártuk ezt a 

rendkívül hasznos napot. 

 



 

     

 

 

 



Pályaorientációs nap – 4.c – 2021.05.28. 

 

Ebben a tanévben iskolánkban rendhagyó módon került megrendezésre a pályaorientációs nap. 

Minden osztály a saját termében foglalatoskodott és ismerkedett különböző foglalkozásokkal, 

szakmákkal. Így tettük mi is, a 4.c. 

A gyerekekkel a pék szakma rejtelmeibe kukkantottunk bele. Segített ebben több, a témával 

foglalkozó videó és feladatlap is. Nemcsak magyarul, de német nyelven is ízelítőt kaptunk 

ennek a szakmának a fortélyaiból. A nap folyamán szerzett tudásunkról egy online, 

tabletekkel elvégzett feladatsor segítségével „mérkőzhettünk” egymással, ami különösen nagy 

élmény volt a gyermekek számára. 

A péntekünk fénypontja mégis a különféle péksütemények és a saját kezűleg, a megfelelő 

hozzávalók felhasználásával elkészített gluténmentes kenyér és annak elfogyasztása volt. 

A nap a gyerekek szavaival: 

Nagyon tetszett ez a nap, egy új szakmát írtam fel magamban, hogy akár később még ez is 

lehetek. 

Mánuel 

Könnyebbnek gondoltam ezt a szakmát, de a videókon látszott, hogy ezek az emberek 

keményen dolgoznak. Csodálom őket, hogy ilyen korán felkelnek. 

Szófia 

Nagyon finomakat ettünk ezen a napon. Felnézek azokra akik ilyen munkát végeznek. 

Korábban elhatároztam, hogy szakács leszek, de most megjött a kedvem ahhoz, hogy inkább 

péknek tanuljak majd. 

Soma 

Nekem nagyon tetszett minden program, de különösen, amikor a kenyérsütésnél segítettem. 

A péksütemények pedig finomak voltak. 

Laci 



Nekem az tetszett a mai napban, hogy István bácsival kenyeret sütöttünk, Andi néni pedig 

rengeteg finomságot hozott nekünk. 

Anna 

Nekem a mai napban minden tetszett, jól éreztem magam. Mi is szoktunk otthon anyával 

kenyeret és kakaós csigát sütni. 

Hanna 

Nekem nagyon tetszett ez a mai nap, különösen, hogy közösen dolgoztunk. Jó feladatok 

voltak, még online is! Finom péksütiket ehettünk. Együtt sütöttünk kenyeret, és tetszettek 

a videók a pékekről. 

Benett 

Néhány kép a napunkról: 

 


