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MRAVENEC — POZNÁVÁME ZAM STNÁNÍ LIDÍ

D ti si uv domují, že až vyrostou, n ím se stanou… stejn  jako jejich rodi e. Nau me je poznávat 
r znorodá povolání a pomozme tak rozvíjet jejich slovní zásobu.

Motivace:

„Ahoj d ti, jestlipak víte, jak to vypadá v mraveništi? Všude samé hemžení a usilovná práce pro ostatní 
mravene ky. Každý má sv j úkol – svoji práci, svoje povolání, které vykonává. Stejné je to u lidí, víte, jaká povolání 
mají vaši rodi e? … Vidíte, r zná. 

A jestlipak d ti víte, ím jsem já, mravenec Šikula? Vymyslete pro m  povolání, které se vám líbí…“

Legenda:

K tomuto metodickému listu není žádný pracovní list.

Karti ky s obrázky nebo názvy r zných povolání, nákresy r zných pom cek a pracovních nástroj , p ípadn  skute né 
nástroje pot ebné k vykonávání n kterých povolání, p esýpací hodiny, mincovník nebo stopky, nahrávka písn  Ten 
d lá to a ten zas tohle. P ípravu usnadní nap . hra PEXETRIO – povolání, pexeso – emesla.

Pot eby:

Jaké mám povolání?

Instrukto i, p ípadn  d ti, se st ídají v p edvád ní r zných povolání (nap . zahradník, kade nice, zedník, malí  pokoj , 
kucha ka). Je zakázáno mluvit nebo používat jakékoliv p edm ty. D ti se snaží uhodnout, o jaké povolání jde.

Obm na Hádání povolání:

Dít  si myslí ur ité povolání a ostatní je hádají pomocí otázek, na které je možná pouze odpov  ano/ne.

Hra na emesla

Na st l položíme obrázky r zných zam stnání. Sout žící mají za úkol najít v hromádce karti ek alespo  ty i pracovní 
nástroje a pom cky pat ící k zam stnání, které si vylosovali, nebo dané nástroje a pom cky sami nakreslit.

Obm ny – sout ž družstev:
• Vedoucí hry jmenuje (ukáže na karti ce) ur ité povolání. Družstva sout ží o nejv tší po et vyjmenovaných 

nástroj  (instruktor = zapisovatel), které se v daném povolání používají, nap íklad kade nice používá: h eben, 
natá ky, ru ník, n žky, fén, šampón, barva na vlasy, kartá , židle, umyvadlo, lak na vlasy, atd.

• Vedoucí hry jmenuje (ukáže na karti ce) n jaký pracovní nástroj nebo pom cku (nap . šroubovák, pravítko, jehla, 
n ž…). Družstva se st ídají ve vyjmenovávání všech povolání, kde se nástroj používá.

Ukon ení sch zky:

Pokud máme možnost, m žeme si spole n  poslechnout písni ku J. Voskovce a J. Wericha: Ten d lá to a ten zas tohle.

Tento metodický list pomáhá napl ovat Ideál Pionýra: Poznání – poznej sám sebe, osvoj si v d ní, znalosti a dovednosti 
a P ekonání – nau  se ovládat sám sebe.

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: k u ení, ke komunikaci, sociální a personální.

Seznámení s r znými zam stnáními, zjišt ní zájmu o r zné obory lidské innosti, rozvoj slovní 
zásoby.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

Moje poznámky:
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P ineseme-li na ukázku r zné pracovní nástroje, nesmíme je nechat voln  a bez dozoru, musíme d ti 
p edem upozornit, že s nimi dnes nebudeme pracovat, že jde jenom o výstavu.

Pozor na:

Moje poznámky:

U d tí s poruchami logického i abstraktního myšlení m že dojít 
k problém m p i hádání povolání z pantomimy, m jte s nimi trp livost 

a za špatné odpov di rozhodn  nekárejte! Dejte jim vyniknout v dalších úkolech (nap . mohou samy s vaší pomocí 
p edvád t n jaké povolání).

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:


