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Цел:
Затвърдяване знанията на децата за различните видове професии.
Тип на играта:
Индивидуално-конкурентна
Игрова задача:
На игрално поле са представени с помощта на дидактичен материал картинки изобразяващи
хората облечени с дрехи, подходящи за професията им, а срещу тях картинки с атрибутите и
инструментите с които те си служат според тяхната професия.
Пример:
 Картина- Готвач
o Атрибути-печка, черпак, тенджера
 Kартина: Лесничей
o Атрибути -хранилки за сърнички, дървета, туристически знаци, предупредителни
знаци: „Внимание стршели!“, „Паленето на огън-забранено“
 Картина: Шофьор
o Атрибути- автобус, кормило, гуми
 Картина: Лекар
o Атрибути -Слушалка, бяла престилка, болно дете
 Картина: Полицай
o Атрибути -Полицейска кола, палка, полицейска шапка
 Картина: Пожарникар
o Атрибути – Пожар, камион-пожарна, маркучи с вода



Картина- Продавач-консултант
o Атрибути: Хранителни стоки, касов-апарат, парични средства
От едната страна на игралното поле са подредени хората облечени според професията, която
изпълняват. От другата страна са поставени в разбъркан вид картинки с атрибутите им.

Вариант: 1
 Детето да познае с какъв атрибут си служи посоченият от учителката специалист.
 Например: Ванко, покажи с какви инструменти си служи шофьорът?
 Детето назовава отговорите, показва ги на учителката и децата и тогава запознава всички с
начина на работа за действие на пчеличката, за да стигне до атрибутите с които си служи
шофьорът.
Вариант: 2 за деца 4-5 год.
 Учителката задава въпрос на децата:
 Например: Кой си служи с слушалката за преглед?
 Кой кара полицейска кола?
 Кои спасяват хората от пожар?
 Въпросите може да се зададат и от детето, познало въпроса на учителката.
 Детето познало отговора, задава управление на пчеличката за да стигне до посоченият от
него отговор.
Вариант: 3 за деца 6-7 год.
 Кой си служи с престилка, рецепта, бяла престилка
 Кой си служи с тиган, черпак, печка?
 Кой кара пожарната?
 Кой поставя хранилки на сърничките, зайците, дивите прасета?
 На кой плащаме в магазина, когато пазаруваме?
 Детето което е познало отговора го назовава пред всички и показва на пчеличката как да
стигне до него.

Дидактични материали:
Картончета с илюстрации на които са изобразени професиите и други с различните атрибути
на всеки според неговата професия.

