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Θεματική κατηγορία 
Επαγγέλματα 
 
Γλωσσικές δομές 
-Τι δουλειά κάνεις /κάνετε;  
// - Με τι ασχολείσαι 
/ασχολείστε; 
-Είμαι… 
 
Βασικό λεξιλόγιο 
Οδοντίατρος, ζωγράφος, 
πυροσβέστης, 
αστυνομικός, καθαριστής/ 
καθαρίστρια, μάγειρας/ 
μαγείρισσα, αγρότης / 
αγρότισσα, νοικοκυρά, 
επιχειρηματίας, γιατρός, 
δικηγόρος, σερβιτόρος / 
σερβιτόρα  
 
Υλικό και προετοιμασία 
 
Διαιρέστε νοητά τους 
μαθητές σας σε ζευγάρια.. 
 
Εκτυπώστε και κόψτε τις 
«Κάρτες Επαγγελμάτων» 
ανάλογα με τον αριθμό των 
ζευγαριών.  
 
Για την προέκταση θα 
χρειαστείτε και ένα 
αντίγραφο του δεύτερου 
φύλλου εργασίας με τα 
ονόματα των 
επαγγελμάτων, κομμένο σε 
επί μέρους κάρτες. 
 

 Πώς να χρησιμοποιήσετε το παιχνίδι 
 
• Μοιράστε σε κάθε ζευγάρι τις «Κάρτες Επαγγελμάτων» 

που έχετε κόψει γυρισμένες ανάποδα. 
 

• Ο ένας μαθητής σηκώνει μια κάρτα και ο άλλος τον ρωτάει 
το επάγγελμά του σε ανεπίσημο ύφος («τι δουλειά κάνεις;»/ 
«με τι ασχολείσαι;»). Αυτός που απαντάει στη συνέχεια 
σηκώνει την επόμενη κάρτα και συνεχίζεται το παιχνίδι 
μέχρι να τελειώσουν οι κάρτες. 

 
• Στη συνέχεια επαναλαμβάνουν τη δραστηριότητα σε 

επίσημο ύφος («τι δουλειά κάνετε;»/ «με τι ασχολείστε;») 
 
• Οι χαρακτήρες στις κάρτες έκαναν αλλαγή φύλου! Ζητήστε 

από τους μαθητές να επαναλάβουν τη δραστηριότητα 
κάνοντας τις απαραίτητες τροποποιήσεις  (καθαρίστρια αντί 
καθαριστής, μάγειρας αντί μαγείρισσα αλλά γιατρός, 
δικηγόρος, ζωγράφος κ.λπ. και για τα δύο γένη) και 
επιλέγοντας οι ίδιοι το ύφος (επίσημο-ανεπίσημο).  

 
Προέκταση: Τεστ μνήμης 
 

• Μοιράστε μία κάρτα επαγγέλματος στον κάθε μαθητή. Όλοι 
οι μαθητές κρατούν τις κάρτες τους κλειστές. Υποδείξτε 
έναν μαθητή. Οι άλλοι τον ρωτούν Είσαι…+ επάγγελμα; 
μέχρι να ανακαλύψουν το επάγγελμά του. Επαναλαμβάνετε 
την άσκηση με τον μαθητή που βρήκε το επάγγελμα του 
προηγούμενου.  

 
• Μπορείτε να κάνετε αυτή τη δραστηριότητα και με τις 

κάρτες λέξεων τις οποίες μοιράζετε επίσης. Απλώς πρέπει 
να βεβαιωθείτε ότι οι μαθητές δεν έχουν ζευγάρια εικόνας-
λέξης. Οι μαθητές ρωτούν τον ερωτώμενο με βάση τις 
κάρτες λέξεις που έχουν.  

 

• Οι σπουδαστές μπορούν να παίξουν και “Memory” με τις 
κάρτες απλώνοντάς τες μαζί με τις κάρτες λέξεων ανάποδα 
στο τραπέζι. Ο κάθε παίκτης γυρίζει δύο κάρτες. Αν δεν 
βρει ζευγάρι (εικόνα και λέξη) τις ξανακλείνει και παίζει ο 
επόμενος. Αν βρει ζευγάρι, παίρνει τις κάρτες και 
ξαναπαίζει. Ο παίκτης με τις περισσότερες κάρτες κερδίζει. 
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ΚΑΡΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 
 

 
  

   

   

   
 



Babel Language Centre®  Τι δουλειά κάνεις; 
 

©2010μτ/δπ Babel®/Grundtvig IDLI Σελίδα 3 

 
 
 
 
 
 

οδοντίατρος 

 
 
 
 
 

ζωγράφος 

 
 
 
 
 

πυροσβέστης 

 
 
αστυνομικός 

 
 
καθαριστής 
καθαρίστρια 

 
 

 
μάγειρας 
μαγείρισσα 

 
 
 

 

αγρότης 
αγρότισσα 

 
 
 
 
 

νοικοκυρά 

 
 
 
 
 

επιχειρηματίας 

 
 
 
 
 

γιατρός 

 
 
 
 
 

δικηγόρος 

 
 
 

 

σερβιτόρος 
σερβιτόρα 
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