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moDUlvázlat
Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

I. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése

I/a Mi leszek, ha nagy leszek?

A A tanulók arról beszélgetnek, hogy miről álmo-
doztak kicsi korukban?
„Mi leszek, ha nagy leszek?”

10 perc

Szóbeli kommunikáció
Önismeret

Frontális munka
– beszélgetőkör 

I/b Játék a szakmákkal

A A tanulók az Amerikából jöttem című játékot 
játsszák a gyűjtött szakmák kártyái segítségé-
vel.

15 perc

Meglévő ismeretek elő-
hívása
Testbeszéd
Beleélés

Páros munka
– játék

szókártyák, 
a gyűjtött 
szakmákkal, 
gyurmaragasztó

P2 (Amerikából 
jöttem)

I/c Csoportalakítás

A A tanulók szókártyákat húznak, amelyeken egy-
egy szakmához kapcsolódó tevékenységet talál-
nak. Azok lesznek egy csoportban, akik azonos 
szakmához kapcsolódó szavakat húztak.
A szókártyák segítségével megkeresik a társai-
kat, és kitalálják, mi az ő „szakmájuk”.

5 perc

Meglévő ismeretek elő-
hívása
Szabálykövetés

Frontális munka 
– keresd a társad

szókártyák, a 
szakmákkal 
kapcsolatban

P3 (Szakmák és 
tevékenységek)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja/ 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

B A tanulók képrészleteket húznak. A kép vala-
milyen szakma eszközét ábrázolja. Azok lesznek 
egy csoportban, akik azonos képhez tartozó ré-
szeket húztak.
A tanulók megkeresik a társaikat, és megbeszé-
lik, milyen szakmákhoz szükséges az ő eszkö-
zük.

Meglévő ismeretek elő-
hívása
Szabálykövetés

Frontális munka 
– Keresd a társad

képek darabokra 
vágva

P4 (Eszközök)

II. Új tartalom feldolgozása

II/a Szakmák bemutatása

A A csoportok a gyűjtött szakmák közül válasz-
tanak, és ezzel kapcsolatban játékos reklámot 
írnak. Munkájukat csoportszóforgóban felolvas-
sák.

15 perc

Kreatív írás
Elemző olvasás
Mások szempontjainak 
figyelembevétele

Csoportmunka
– kreatív írás
Kooperatív
– csoportszóforgó

B A csoportok egy képzeletbeli reklámfilmet ké-
szítenek egy választott szakmával kapcsolatban. 
A munkájukat bemutatják a társaiknak.

15 perc

Szóbeli kommunikáció
Testbeszéd
Beleélés

Csoportmunka
– drámajáték
Kooperatív
– csoportszóforgó

C A csoportok szótárcikket fogalmaznak meg egy 
választott szakmákról, amiben tömören, tárgyi-
lagosan ismertetik a szakma lényegét.
A munkájukat bemutatják a társaiknak.

15 perc

Pontos, tömör lényegki-
emelésre törekvő írás-
mód
Önbizalom

Csoportmunka
– kreatív írás
Kooperatív
– csoportszóforgó
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Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja/ 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

II/b Melyik szakmát válasszam?

A A tanulók a megismert szakmák alapján a táblán 
levő szókártyák segítségével „szakmát választa-
nak” a „Költs el egy 20-ast!” módszerrel. Ezután 
összeszámolják a téteket, és megállapítják, mi az 
osztály legkedveltebb szakmája.

10 perc

Döntésképesség
Szabálykövetés

Frontális 
osztálymunka
– Költs el egy 
húszast!

ha van: fejenként 
5 db 5 Ft-os, 3 db 2 
Ft-os, 4 db 1 Ft-os 
játékpénz

P5 
(Szakmaválasztás)

II/c Beszélgetés a meghívott vendéggel 

A A meghívott vendéggel beszélgetnek a pályavá-
lasztásáról, nehézségekről, sikerekről.
Beszélgetés közben megkínálják a vendégvá-
ró finomságokkal. Megköszönik a vendégnek, 
hogy eljött, átadják az ajándékokat, és elköszön-
nek tőle.

40 perc

Kérdezési technika gya-
korlása
Empátia
Mások értékeinek tekin-
tetbevétele

Frontális munka
– beszélgetőkör
Több vendég 
esetén
csoportmunka
– beszélgetőkör

D2 (Kérdezőpuska) esetleg érdekes 
lehet magnóra 
rögzíteni a 
beszélgetéseket, 
s utólag 
visszahallgatni

II/d Egy munkahely meglátogatás

A Az osztály meglátogatja egy vállalkozó szülő 
munkahelyét. A tanulók kérdezősködnek, inter-
júkat, jegyzeteket készítenek.
A munkahely-látogatást tanórán kívüli időben 
lehet megszervezni.

Megfigyelés
Lényegkiemelés
Szabálykövetés

Egyéni munka
– jegyzet készítése

notesz, írószer

B Az osztály egy tanórán sétát tesz a környéken: 
park, bolt, patika stb. Bármi olyan helyen, ahol 
megfigyelhető az ott dolgozók tevékenysége, 
esetleg kérdezgetni is lehet őket.

45 perc

Megfigyelés
Lényegkiemelés
Szóbeli kommunikáció

Egyéni munka
– jegyzet készítése

notesz, írószer



tanári kÉrlek, mesÉlD el! – 4. Évfolyam  179

Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja/ 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

III. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelés

III/a Összegzés

A Körben ülve megbeszélik a foglakozáson szer-
zett tapasztalatokat, élményeiket. Megfogalmaz-
zák, milyen új információt tudtak meg.

10 perc

Emlékezet
Szóbeli kommunikáció

Frontális munka
– beszélgetőkör

III/b Mit választanék?

A A tanulók végiggondolják, hogy ha ma kellene 
dönteni, akkor melyik szakmát választanák. Ezt 
a munkafüzetbe le is írják.

5 perc

Önismeret
Beleélés

Önálló munka D3 (Üzenőcédula)

III/c Minek tudlak elképzelni?

A A tanulók kiválasztják egy társukat. A tanítótól 
kapott üzenőcédulára leírják, milyen szakmá-
ban tudják elképzelni a társukat, és ezt meg is 
indokolják, majd átadják a választott társuknak.

5 perc

Társak ismerete
Beleélés

Önálló munka üzenőcédula, 
írószer

P6 
(Minek tudlak 
elképzelni?)
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mellÉkletek
P1 TÁbLÁZAT
Összesítő lap a gyerekek által behozott adatok áttekintésére. A sorok száma szükség szerint bővíthető.

név Családi státusz Szakma Jelenlegi vagy legutolsó munka

P2 AMERIKÁbóL jÖTTEM
A játék előkészítéseként írjuk kis szókártyákra a gyerekek által gyűjtött szakmákat.
A tanulók párokat választanak, majd húznak egy szókártyát, amin egy szakma található. Egy kis felkészülési idő után eljátsszák a felada-
tot. A klasszikus forma szerint: ha valaki kitalálja a bemutatott szakmát, akkor ő párt válasz magának a bemutatók közül, és húz egy újabb 
kártyát, majd innen ismétlődik a játék.
Érdemes úgy módosítani, hogy a párok előre felkészülnek a szakmák szemléltetésére, aztán egymás után bemutatják a feladatot. Ebben 
a változatban biztosan mindenki játszhat, aki szeretne.
Eredetileg a játék néma mutogatáson alapszik, itt most megengedhetjük a beszédet, mivel sok kevésbé ismert szakmával találkozhatnak.
Ha a nézők kitalálták, mit játszottak el, a kártya fölkerül a táblára. A játékidő 1–1 perc, ha addig nem jönnek rá, szabad a gazda… a szakma-
kártya fölkerül a táblára. A játékidő leteltével 15 perc után a maradék kártyákat is fölragasztjuk.
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P3 SzAKMáK ÉS TEvÉKEnySÉGEK
A szókártyák a következő szakmákhoz tartozó tevékenységeket tartalmazzák:
Orvos: gyógyszerfelírás, a tüdő meghallgatása, kötözés, torokvizsgálat.
Autószerelő: kerékcserélés, fékszerelés, kipufogógáz mérése, motorbeállítás, olajcsere.
Cukrász: habverés, tésztasütés, krémfőzés, marcipánformázás, díszítés.
Tetőfedő: cserepezés, gerendaácsolás, szigetelés, csatornaszerelés.
Kéményseprő: tetőn járás, kéménykotrás, létramászás, kéményvizsgálat.
Programozó: weboldalkészítés, vírusirtás, hibajavítás, programírás.
Postás: levélbedobás, újságkihordás, távirat-kézbesítés, csomagkiszállítás.
A kártyákat előre vágjuk fel, és válasszuk ki az osztály létszámának megfelelő számú kártyát!

P4 ESZKÖZÖK
A képek a következő eszközöket ábrázolják: számítógép, fűrészgép, fűnyíró, mikroszkóp, fúrógép, kávéfőző, amik a mellékletben talál-
hatók.
A képeket előre vágjuk fel, és válasszuk ki az osztály létszámának megfelelő számú kártyát!

P5 SZAKMAVÁLASZTÁS
Az I/b feladat után az összes gyűjtött szakma felkerült a táblára. A gyerekek ezekből a szakmákból választanak maguknak a „Költs el egy 
húszast!” módszerrel úgy, hogy a választott szakmák neve mellé tetszőleges arányban helyeznek el pénzt. Amikor mindenki tett, össze-
számoljuk a szavazatokat, így kiderül, melyik szakma kapta a legtöbb pontot.
A játékpénz nélkül a szavazatokat írják a kártya mellé úgy, hogy mindenki összesen csak 20 pontot használhat fel.
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P6 MInEK TudlAK ElKÉPzElnI?
Ebből a cédulából legalább annyit fénymásoljunk, ahány gyerek van az osztályban. Valószínűleg szívesen játszanak ezzel a gondolattal, 
számíthatunk rá, hogy többet is szívesen kitöltenek. Ez utóbbi esetben nagyobb az esély, hogy mindenki kap egy cédulát.

Kedves_____________________!
Minek képzellek el, ha felnőtt leszel?

Azt hiszem, belőled nagyon jó _________________________________lehetne.

Azért, mert ______________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Vajon jól gondolom-e? Kiderül majd 20–30 év múlva…
Szerencsés és boldog életet kívánok Neked!

dátum:       ___________________________
           aláírás
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