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A/c. „Szakmák napja” vetélkedő 

(különböző szakmák bemutatása játékos formában) 

 

Összeállította: Rab Hajnalka 



Dátum A foglalkozások témája, 
eszközigénye, rövid leírása 

 
 
ALSÓ    TAGOZAT 

                    
        1.alkalom 

 
       2018.12.11. 

Téma: 
Eszközigény: 
 
Leírás: 

Mi leszek, ha nagy leszek – beszélgetés, rajz 
Papír, rajzeszköz ( szabadon választható ) 
 
Ráhangolódás a szakmákra, rajzolják le azt a szakmát, amivel szívesen foglalkoznának. 
A rajzoknak címet is lehet adni. Rajzok/szakmák csoportosítása: fizikai vagy szellemi munka 
 

 
        1.alkalom 

 
       2018.12.11 

Téma: 
 
Eszközigény: 
 
Leírás: 

Foglalkozások és piktogramok 
 
Digitális tábla, papír, rajzeszközök 
 
Weöres Sándor megzenésített versét meghallgatjuk. Szakmák nevének kigyűjtése a versből 
(pék, szűcs, ács, takács, kovács, szakács). Szómagyarázatok ( Ki mivel foglalkozik?) 

Piktogramok készítése adott szakmákhoz. 

 
        1.alkalom 

 
       2018.12.11 

Téma: 
 
Eszközigény: 
 
Leírás: 

Amerikából jöttem, mesterségem címere… 
 
Kréta, tábla, zálog, terítő 
 
Két tanuló kimegy a teremből, választanak egy mesterséget, majd bejönnek, megmondják 
(felírják) 
a mesterségük első és utolsó hangját/betűjét, majd elmutogatják/játszák a választott 
mesterséget. 
Aki a gondolt mesterséget kitalálja, az megy ki egy választott társsal, új mesterséget bemutatni. 
Aki jelentkezik a megfejtésre, de nem találja ki, zálogot ad. 
 



 
        2. alkalom 
 
       2018.12.17. 
   

Téma: 
 
Eszközigény: 
 
Leírás: 

Mesebeli foglalkozások 
 
Papír, íróeszköz 
 
Gyűjtsenek minél több olyan mesterséget, amelyeket mesékből ismernek. (Csapatverseny) 
Melyik mesére ismernek mesterség felsorolása után? 
(Pl.: bányász, vadász, királynő – boszorkány, kofa     Hófehérke 
Szakács, lovász, kukta, királyfi, varázsló/tündér         Csipkerózsika … stb.) 

 
        2. alkalom 
 
       2018.12.17. 
   

Téma: 
 
Eszközigény: 
 
Leírás: 

Versek, mesék, mondókák 
 
Digitális tábla 
 
Gryllus Vilmos foglalkozásokról szóló dalainak meghallgatása 
Tamkó Sirató Károly: Szabódal 
Mese: A császár új ruhája (mesterségek kigyűjtése) 

 
        2.alkalom 
 
        2018.12.17. 
   

Téma: 
 
Eszközigény: 
 
Leírás: 

Találós kérdések 
 
Könyv (találós kérdések gyűjteménye), papír, rajzeszközök 
 
Foglalkozásokról találós kérdések. Pontgyűjtő (megfejtésenként 1-1 pont) 
Gyerekek mondanak egymásnak találós kérdéseket. 
Szerszámok alapján foglalkozás „kitalálása”, megnevezése. Színezés 

   
 
FELSŐ TAGOZAT 



       1.alkalom 
 

       2018.12.13. 

Téma: 
Eszközigény: 
 
Leírás: 

Mi leszek, ha nagy leszek – beszélgetés, rajz 
Papír, rajzeszköz ( szabadon választható ) 
 
Ráhangolódás a szakmákra, rajzolják le azt a szakmát, amivel szívesen foglalkoznának. 
A rajzoknak címet is lehet adni. Rajzok/szakmák csoportosítása: fizikai vagy szellemi munka 
 

 
        1.alkalom 

 
       2018.12.13. 

Téma: 
 
Eszközigény: 
 
Leírás: 

Tanulmányi séta egy cipészműhelybe. 
Fényképkiállítás megtekintése (régi szakmák, munkaeszközök) 
Fényképezőgép, O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások 
 
Cipőjavításra lábbelit viszünk a közeli cipészműhelybe. Cipészszerszámok, anyagok megtekintése, 
munkamenet megbeszélése. Cipész=suszter –csizmadia                                                     
Szólásmagyarázatok: Suszter, maradj a kaptafánál! 
                                      Egy kaptafára húz 
                                      Egy kaptafára megy 
                                      Akkor örül a csizmadia, ha fáradt muzsikust lát 
                                      Ritka csizmadiának jó csizmája 
                                      Tudja, hol szorít a cipő 
 
Adott szakmák csoportosítása szükséges végzettség szerint: (diploma, szakmunkás bizonyítvány) 

 
2. alkalom 

 
2018.12.19. 

Téma: 
 
Eszközigény: 
 
Leírás: 

Csoportmunka –versenyfeladat: vezetéknév-szakma: 
Mesterségek keresése 
Feladatlapok, papír, íróeszköz 
 
Versenyfeladat csoportmunkában: vezetéknevek gyűjtése, melyek valamely szakmából alakultak 
ki 
Kakukktojás: hasonló hangzású foglalkozásnevek közé rejtett egyéb szó megtalálása 
Szóban szó játék: mesterségek keresése adott szavakban, vagy két szó közé rejtve. 
Foglalkozások főfogalom alá rendezése 



   
ALSÓ és FELSŐ közös foglalkozás 

 
3. alkalom 

 
2018.12.20. 

Téma: 
 
Eszközigény: 
 
Leírás: 

Szerepjáték/szituációs játékok 
 
Boritékos feladat 
 
Minden gyerek borítékot húz, melyben foglalkozás neve, vagy eszköz, egyéb… található. 
Megkeresik a párjukat. Pl.: orvos-beteg, boltos-vásárló, szakács-kukta…stb. 
A párok rögtönöznek egy jelenetet 

 
3. alkalom 

 
2018.12.20. 

Téma: 
 
Eszközigény: 
 
Leírás: 

Program közös értékelése, jutalmazás 
 
apró édességek, író-, és rajzeszközök, illusztrációk, fényképek 
 
Gyerekek megfogalmazzák véleményüket a programokról. 
Versenyfeladatok értékelése/jutalmazása 
Illusztrációkból kiállítás rendezése 
Elkészült fényképek megtekintése 
 

 

 

Település, dátum: Dombóvár, 2018. 12.03-04. 

 

                                                                                                                                                                         _________________________________________ 

                                                                                                                                                                                   Rab Hajnalka programfelelős 



BESZÁMOLÓ     

                                                                                                                                                                                   

AZ EFOP 3.2.5-17-2017-00034 AZONOSÍTÓSZÁMÚ,    

PÁLYAORIENTÁCIÓS FEJLESZTÉSEK A SZEKSZÁRDI TANKERÜLETI 

KÖZPONT INTÉZMÉNYEIBEN CÍMŰ PROJEKT 

A/c. „Szakmák napja” program teljesítéséről 

 

A tematikus tervet a célcsoport életkorának, érdeklődésének, illetve az adott témakörnek 

figyelembe vételével állítottam össze. Ezek után álltam neki a szervezési feladatoknak, 

anyaggyűjtésnek és a szükséges eszközök beszerzésének. 

Minden foglalkozást a „Jelenléti ív” kitöltésével, a foglalkozáson részt vevők nevének 

rögzítésével zártunk. 

 

ELSŐ FOGLALKOZÁS ALSÓ TAGOZAT (2018.12.11.) 

 

Különféle szakmákkal kapcsolatos verseket, meséket, mondókákat, dalokat hallgattak a 

gyerekek. Meséből szakmák nevét keresték ki (Terülj, terülj asztalkám című meséből: szabó, 

asztalos, molnár, esztergályos) 

Nagyon sikeres volt az adott szakma piktogramjainak és eszközeinek egyeztetése. 

Önállóan tervezhettek piktogramot kedvenc foglalkozáshoz. 

Az első foglalkozást az „Amerikából jöttem, mesterségem címere…” című játékkal zártuk. 

 

ELSŐ FOGLALKOZÁS FELSŐ TAGOZAT ( 2018. 12.13.) 

 

A felső tagozatos gyerekekkel egy cipészműhelybe látogattunk. Megtekintettük a cipész 

munkaeszközeit. Mini kiállítást tekintettünk meg a régi kézműves szakmákról. 

Az iskolába visszatérve, játékos feladatokkal bővítették a gyerekek a szakmákkal kapcsolatos 

ismereteiket. Beszélgettünk régi és új foglalkozásokról, szinonimákat gyűjtöttünk adott 

szakmák megnevezésére ( hentes – mészáros, suszter – csizmadia –cipész …stb.) 

Szólásokat gyűjtöttünk és magyaráztunk, egyeztettünk jelentésükkel. (Pl. Suszter maradj a 

kaptafánál! A szakács is király a maga konyhájában…stb.) 

Végül a különféle szakmákat csoportosítottuk, hogy egyes szakmákhoz milyen végzettség 

szükséges. 

 

MÁSODIK FOGLALKOZÁS ALSÓ TAGOZAT ( 2018. 12.17.) 



 

Vidáman kezdődött a foglalkozás, mert részleteket néztünk meg a „Mekk Mester” című 

rajzfilmsorozatból. 

A következő feladat: egy- egy puzzle kirakása volt, csoportmunkában, s egyeztetni kellett, hogy 

kik készíthették a kirakott termékeket. ( ház – kőműves, ruha – szabó, varrónő, torta – cukrász) 

Betűtáblázatból szakmák nevének kigyűjtése volt a feladat, versenyeztek, hogy kinek sikerül a 

legtöbb szót megtalálni. 

Végül egy keresztrejtvényt kellett megfejteni, s a megfejtést lerajzolni (bohóc) 

 

MÁSODIK FOGLALKOZÁS FELSŐ TAGOZAT ( 2018.12.19.) 

 

A felső tagozatosok rögtön versenyfeladattal kezdtek: minél több vezetéknevet kellett 

gyűjteni, amelyek valamely szakma űzéséből alakultak ki ( Ács, Kőmíves, Szabó ) 

Volt kakukktojás – kereső, szem-becsapós játék: (pl: takács, kalács, kovács, ács, halász, vadász, 

kalász, madarász) 

Nagyon tetszett nekik a „szóban szó” játék, vagy a két szó közé rejtett mesterségek 

megtalálása (pl.: laPOS TÁSka, holnaP Ékesítem a…, haTAN ÁRultuk a…, vaKOND ÁSott a …) 

Nem okozott nehézséget a főfogalom alá rendezés sem. 

 

Befejezésül mindkét csoporttal értékeltük a programsorozatot. 

Nem maradhatott el a jutalmazás sem.  

Az elkészült fényképeket megtekintették, majd egy szituációs játékkal zártuk a programot.                                                                 

A gyerekek pozitív visszajelzéseket adtak a foglalkozásokról. 

 

Dombóvár, 2019. 





 


