Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji
Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego
i Doskonalenia Nauczycieli
w Łomży
Ćwiczenie - „Zawodowy mix”
Prowadzący dzieli uczestników na 5 zespołów. Każdy z zespołów otrzymuje kartkę papieru
formatu A4.
Prowadzący przekazuje uczniom instrukcję do ćwiczenia.
Uczniowie w ciągu 5 min mają wypisać a otrzymanej kartce jak najwięcej znanych im
nazw zawodów. W momencie, gdy prowadzący powie „start”, uczniowie zaczynają pracę.
Po upływie 5 min .(prowadzący musi kontrolować czas), prowadzący mówi „stop”
i uczniowie kończą wypisywanie nazw zawodów.
Prowadzący prosi uczestników o zliczenie wymienionych przez siebie nazw zawodów
i zapisanie uzyskanej liczby na kartce. Pyta grupy, ile zawodów wypisały i prosi o ich
przeczytanie. Grupa wybiera zatem swojego przedstawiciela, który prezentuje pracę grupy.
Wygrywa grupa, która podała największą liczbę zawodów. Warto jest nagrodzić grupę
oklaskami. Prowadzący podsumowuje

ćwiczenie podkreślając, że zawodów jest bardzo

wiele, a w związku z zachodzącymi w świecie zmianami, nieustannie pojawiają się
nowe profesje.
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Kalambury - „Jaki to zawód?”
Prowadzący przygotuje tablicę do gry w kalambury. Uczestnicy będą odgadywać nazwy
zawodów przedstawianych za pomocą rysowanych na tablicy symboli. Prowadzący dzieli
uczestników na dwie grupy. Wybiera chętnego uczestnika, który rysuje na tablicy tabelkę
z podziałem na dwie kolumny, opisane odpowiednio „Grupa 1” oraz „Grupa 2.”
W tabelce nauczyciel będzie zapisywał punkty otrzymywane przez obie drużyny, a na ich
podstawie określi zwycięską grupę. Prowadzący posiada wycięte karteczki z nazwami
zawodów (załącznik 1). Prosi pierwszą grupę o wydelegowanie swojego przedstawiciela,
który najpierw losuje karteczkę z nazwą zawodu, a następnie rysując na tablicy,
przedstawia określony zawód za pomocą symboli (nie może jednak zapisać na tablicy
jego nazwy). Członkowie grupy pierwszej mają dwie minuty na odgadnięcie nazwy zawodu,
który narysował ich przedstawiciel. Jeśli grupa odpowie

poprawnie, zdobywa

punkt

(nauczyciel zapisuje go na tablicy ) , jeśli nie, nauczyciel podaje właściwą odpowiedź oraz
zaprasza do zabawy grupę drugą.
Prowadzący podsumowuje ćwiczenie, wskazując na to, że każdy zawód posiada swoje
specyficzne

cechy

i

wyróżnia

się

na

tle

innych

profesji

zakresem

zadań,

wykonywanych czynności oraz charakterem pracy.

Załącznik 1
Ćwiczenie kalambury – „Jaki to zawód?”

Policjant

Strażak

Lekarz

Pielęgniarka

Nauczyciel

Kierowca

Na podstawie: http://www.progra.pl/pobierz/scenariusz_szk_podst.pdf
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