
MÓJ WYMARZONY ZAWÓD 

 

Lubisz gry planszowe? 

 Zachęcamy do przygody z naszą planszówką!  

Jest to nietypowa gra, w której ty jesteś głównym bohaterem, a zbliżając się do mety 

zyskujesz coraz więcej wiedzy na swój temat i swojego wymarzonego zawodu.  

Od czego zacząć? 

 Przygotuj kredki lub pisaki oraz białe kartki, a jeśli jesteś minimalistą, to chociaż ołówek. 

 Wydrukuj załączoną planszę i do dzieła! 

 

PLANSZA "Mój wymarzony zawód" 

 

Krok 1: Startujemy w górnym polu: "Mój wymarzony zawód...". Wpisz go, a następnie przejdź 

do pola "To ja za ... lat". Jeśli nie masz wymarzonego zawodu, to pozostaw pole puste. 

Wierzymy jednak, że po głębszym zastanowieniu będziesz wiedział czym chciałbyś się zająć 

w przyszłości.  

Krok 2: Wybiegnij myślami w przyszłość i zastanów się na temat swojego życia: jak chcesz 

żeby ono wyglądało i czym chcesz się wtedy zajmować? W miejscu "To ja za .... lat. " wpisz 

realną liczbę lat kiedy to się może stać. Na przykład marzysz o zostaniu fryzjerem/fryzjerką i 

chcesz mieć własny salon. Pomyśl, za ile lat jest to realnie możliwe. Pomyśl, że musisz 

skończyć szkołę, do której chodzisz i przejść etap edukacji, który wykształci Cię w tym 

zawodzie, sprawdź ile trwa takie kształcenie, później zastanów się ile czasu będziesz 

potrzebował na zdobycie doświadczenia zawodowego i na zebranie funduszy, na otwarcie 

takiej działalności (oczywiście w przybliżeniu). Policz te wszystkie lata i wpisz w treść zdania 

"To ja za .... lat". W tym samym polu zostawiliśmy dla Ciebie wolne miejsce, abyś mógł dać 

upust swojej fantazji i narysował siebie za tych kilka czy kilkanaście lat. Ostatni krok w tym 

polu, to pisz liczbę lat ile masz teraz. Do następnych kroków poprowadzą Cię strzałki. 

Krok 3: Jeśli wiesz jaki jest Twój wymarzony zawód przejdź za strzałką w prawo. I wypełnij 

pola zaczynając od "Jakie umiejętności ma dobry:.... ". Jeśli natomiast nie wiesz jaki jest Twój 

wymarzony zawód z pola "To ja za ... lat" przejdź do pola poniżej: "Przemyśl i napisz co lubisz 

robić". Odpowiadaj po kolei na zadawane Ci pytania. Jeśli Twoja wypowiedź nie mieści się w 

wyznaczonym do tego miejscu, weź czystą kartkę napisz na niej i doklej ją do planszy. Po 

odpowiedzi na wszystkie pytania w danym polu idź za strzałkami. 

Krok 4: Kolejnym etapem jest pole "Angażuj się". Pomyśl w jakie aktywności możesz się 

zaangażować już teraz, by rozwijać te umiejętności, które są niezbędne w Twoim wymarzonym 

zawodzie lub by rozwijać to co lubisz robić, a czego dowiedziałeś się z poprzedniego kroku. 

Po kolei odpowiadaj na pytania. Wypisz wszystko co przychodzi Ci do głowy. Jeśli nic nie 

przychodzi Ci do głowy, to się nie stresuj. Skorzystaj z podpowiedzi rodzeństwa, rodziców, 

znajomych lub poszperaj w internecie, w tym na pewno jesteś dobry. Gdy udzielisz odpowiedzi 

na pytania znajdujące się w polu "Angażuj się" przejdź do ostatniego kroku "Poszukaj 

inspiracji".  

http://www.cdzdm.pl/images/2.pdf


Krok 5: Już jesteś bardzo blisko mety. I tu w szczególności zachęcamy byś zapytał się 

rodziców, rodzeństwo, znajomych i szukał inspiracji w dostępnych dla Ciebie źródłach 

informacji np. w Internecie. Gdy to ukończysz będziesz na mecie. A wygraną będzie wiedza na 

swój temat, swojego potencjału, na temat wymarzonego zawodu i mamy nadzieję inspiracja 

oraz motywacja do pójścia za marzeniami. Powodzenia!  

 

Pamiętaj, ta gra nie jest na czas i nie rządzi nią zasada: kto pierwszy ten lepszy. Daj sobie tyle 

czasu ile potrzebujesz. Koloruj, baw się. Stwórz dla siebie motywujący plakat, który powiesisz 

nad biurkiem, aby przypominał Ci cel, do którego dążysz. To niezwykle ważny element w 

drodze do sukcesu. 

 


