Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziția de la școală la viața activă”
Titlul proiectului „Primii paşi sunt importanţi: fiţi orientaţi”
Contract POSDRU/161/2.1/G/141102

Ce îmi place să fac?
Această fişă de lucru poate fi folosită la clasele I-IV (dar nu numai)
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1. Distribuiţi fişele de lucru şi discutaţi împreună cu elevii despre tipul şi caracteristicile
activităţilor prezentate în imagini:
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2. Solicitaţi elevilor să aleagă imaginea care redă cel mai bine activitatea lor preferată şi să
găsească colegii care şi-au ales aceeaşi activitate pentru a se grupa în funcţie de aceste preferinţe.
Fiecare grup va primi un nume ales în funcţie de activitatea pe care o preferă (de exemplu: muzicanţii,
sportivii, matematicienii etc.).
3. În cadrul grupului, cereţi elevilor să dea cât mai multe exemple de meserii care corespund
activităţilor preferate de ei. Acordaţi 5 minute pentru această etapă.
4. Cereţi elevilor să prezinte toate meseriile identificate în cadrul grupelor şi notaţi pe tablă
grupele de mesecii. Observaţi eventualele suprapuneri şi discutaţi cu elevii posibilitatea ca o meserie să
implice mai multe tipuri de activitaţi.
5. Daţi elevilor ca temă completarea listei cu alte meserii corespunzătoare activităţilor
preferate. Discutaţi în ora următoare în ce măsură au reuşit să identifice şi alte meserii.
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Discuţii:
Cât de dificil a fost să aleagă între mai multe activităţi?
În ce meserii se pot valorifica preferinţele identificate? Cum ar putea obţine mai multe informaţii despre
aceste meserii?
Există şi alte activităţi pe care ei le preferă şi pe care ar vrea să le includă între cele alese anterior?

Page 1 of 2

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziția de la școală la viața activă”
Titlul proiectului „Primii paşi sunt importanţi: fiţi orientaţi”
Contract POSDRU/161/2.1/G/141102

at

.ro

Ce îmi place să fac?

Adina şi Marcel ar vrea să
deseneze şi să picteze
toată ziua.

Oana şi Marius iubesc
sportul şi mişcarea
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Ioana şi Dănuţ preferă
jocurile cu numere, să
socotească, să rezolve
probleme.
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Alina şi Ionuţ sunt
încântaţi să asculte
muzică, să cânte şi să
danseze

Pe Irina şi Claudiu îi interesează să
ştie cât mai multe lucruri despre
dierite zone geografice ale globului
pământesc

Mihaela şi Adrian preferă
să citească, să scrie, să
facă jocuri de cuvinte

Corina şi Vlad doresc să realizeze
mereu cât mai multe
experimente şi să folosească
diferite instrumente
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Ana şi Sergiu sunt
interesaţi să studieze
natura, să îngrijească
plantele şi animalele

Maria şi Alin obişnuiesc
să-i ajute pe colegi ori de
câte ori au nevoie

