
CZYM SIĘ ZAJMUJE...?

Cel: 
Uczeń poznaje zadania zawodowe przedstawicieli różnych profesji.

wydrukowane i wycięte karteczki z nazwami zawodów i opisami 
na wybranym poziomie trudności i/lub stworzone według szablonu 
(bit.ly/CzymSieZajmuje)

klasy IV-VIII szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowe

Gotowe do wydruku karteczki z nazwami i opisami zawodów 
(bit.ly/CzymSieZajmuje) możesz wykorzystać w dowolny sposób. Poniżej 
znajdziesz  dwie propozycje na przeprowadzenie zajęć z ich pomocą.  
Podzieliliśmy karteczki na poziomy, żebyś mogła/mógł wybrać taki, który 
Twoim zdaniem jest najlepiej dopasowany do wieku Twoich uczniów 
i ich wiedzy o świecie zawodów. 

WARIANT 1: ZAJĘCIA Z KLASĄ
Podziel klasę na kilkuosobowe grupy. Dla każdej z grup przygotuj taki sam 
zestaw nazw zawodów i opisów zadań zawodowych. Uczniowie w grupach 
mają za zadanie przyporządkować nazwy profesji do ich opisów. Wygrywa 
ta grupa, która zrobi to najszybciej. Po zakończeniu pracy poproś zespoły 
o zmianę stanowiska zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara 
i sprawdzenie poprawności przyporządkowania opisów. 

WARIANT 2: INDYWIDUALNA PRACA Z UCZNIEM
Ułóż przygotowane karteczki z opisami zawodów napisami do góry, 
a karteczki z nazwami zawodów napisami do dołu. Uczeń ma za zadanie 
wylosować jedną karteczkę z nazwą zawodu, a następnie wybrać spośród 
karteczek z opisami zawodów tę, która jego zdaniem pasuje do nazwy. 
Możesz też od razu rozłożyć na stole wszystkie karteczki napisami do góry 
i poprosić ucznia, żeby przyporządkował nazwy zawodów do ich opisów.

MAPAKARIER.ORG / POMYSŁ NA LEKCJĘ

Innym wariantem jest pomieszanie karteczek i ułożenie ich na stole napisami 
do dołu. Uczeń wtedy ma za zadanie, tak jak w popularnej grze memory, odkryć 
na raz dwie karteczki, a potem przeczytać na głos odsłonięte nazwy i opisy 
zawodów. Jeśli trafi na nazwę zawodu i pasujący do niej opis, odkłada taką parę 
na bok i odkrywa kolejne dwie karteczki. Jeśli trafi na dwie nazwy zawodów, dwa 
opisy albo nazwę zawodu i opis, który do niej nie pasuje, zakrywa je z powrotem 
i odkrywa następne dwie karteczki.

---

Jeśli spodobała Ci się ta gra, chcesz podzielić się swoimi wrażeniami z 
przeprowadzonych zajęć albo masz inne pomysły na wykorzystanie materiałów 
Mapy Karier, napisz do nas na adres kontakt@mapakarier.org.


