
KARTA ZADAŃ

Pole nr 28 

Zadania  
dla Sukcesora/Dziecka

POZIOM B



ZADANIE

Wiesz jakie produkty/usługi sprzedaje 
Wasza firma. Zastanów się jakie 

nowe produkty (towary/usługi) byś 
zaproponowała/ał, aby rozszerzyć 
Waszą ofertę. Przygotuj listę co 

najmniej 3 takich usług produktów  
i opisz je wykorzystując „kartę 

produktów” zamieszczoną w Twoim 
podręczniku. Po wykonaniu zadania 

przedyskutujcie razem z rodzicem/ami 
Twoje propozycje. 

 
Czas: 1-2 dni 



KARTA ZADAŃ

Pole nr 28 

Zadania  
dla Nestora/Rodzica

POZIOM B



ZADANIE

Wytłumacz dziecku w jaki sposób 
przygotowujecie swoje produkty/ 
usługi, tak aby najlepiej spełniały 

oczekiwania klientów. Pokaż cały proces 
od momentu wymyślania produktu/
usługi/rozszerzania asortymentu do 
momentu sprzedaży. Wykorzystaj 

„kartę procesu” umieszczoną  
w Twoim podręczniku. Przedyskutujcie 

razem cały proces. Zwróć uwagę na 
spostrzeżenia i propozycje dziecka.  

 
Czas: 2-4 dni 



KARTA ZADAŃ

Pole nr 42 

Zadania wspólne

POZIOM B



ZADANIE

Obejrzyjcie wspólnie jeden  
z filmów o tematyce biznesowej  

z listy umieszczonej w podręcznikach 
dla poziomów 1-2. Po obejrzeniu 

przedyskutujcie to co zobaczyliście. 
Zastanówcie się jakie części i wątki filmu 

można odnieść do Waszego biznesu.  
Co można wykorzystać i dlaczego. 

Wykorzystajcie listę pytań  
do filmu z podręcznika 

 
 

Czas: 3-5 godzin



KARTA ZADAŃ

Pole nr 35 

Zadania  
dla Sukcesora/Dziecka

POZIOM B



ZADANIE

Odwiedź firmę ze swoim telefonem 
komórkowym. Zrób zdjęcia, kręć 

filmy. Wykorzystaj nagrany materiał 
do przygotowania filmu/prezentacji 
pokazującej Waszą firmę klientom.  

Zrób prezentację filmu dla pracowników 
firmy, dla znajomych. Posłuchaj, jak oni 

odbierają Waszą firmę i Twój film.  
Po uzgodnieniu z Rodzicem umieść firm 

w mediach społecznościowych. 

Czas: 1-2 tygodni 



KARTA ZADAŃ

Pole nr 35 

Zadania  
dla Nestora/Rodzica

POZIOM B



ZADANIE

Pokaż dziecku schemat organizacyjny 
Waszej firmy. Jeśli go nie masz to 
narysuj wykorzystując instrukcję  

z podręcznika. Omów zadania 
poszczególnych komórek – działów. 
Wyjaśnij zależności pomiędzy nimi. 

Zaznacz kto odpowiada za poszczególne 
obszary. 

 
 

Czas: 2-4 godzin



KARTA ZADAŃ

Pole nr 42 

Zadania wspólne

POZIOM B



ZADANIE

Opracujcie wspólnie Analizę SWOT dla 
Waszej firmy. Przedyskutujcie co ma się 

znaleźć w poszczególnych polach  
i dlaczego. Po wypełnieniu wszystkich 
pól przeprowadźcie analizę wyników 
i zastanówcie się jakie wnioski i jakie 

działania możecie wdrożyć teraz a jakie 
w przyszłości. Wykorzystacie matrycę 

analizy SWOT i instrukcję z podręcznika 
dla Nestora/Rodzica. 

 
 

Czas: 3-6 godzin 


