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МОЯТА МЕЧТА 

 

 

1. Прочети внимателно разказите на твоите връсници: 

 

 

 

 

2. В таблицата по-долу определи за всеки от тях: 

 За каква професия мечтае; 

 Какво иска да прави; 

 Какво работно място иска да има; 

 Към какво иска да насочи усилията си. 
 

Горан мечтае да 

стане строителен 

инженер. Той 

разказва следното: 

„Харесва ми да 

работя с 

измервателни уреди 

и чертожни 

инструменти. Ще 

работя в офис, в 

който ще определям 

точно как да се 

строят сградите и ще 

давам консултации с 

какви материали да 

се строят. Да видиш 

сграда, построена от 

теб, те кара да се 

чувствам много 

значим“. 

Весела мечтае да 

стане лекарка. Ето и 

нейния разказ: 

„Когато бях малка, 

боледувах често и 

лекарите ми 

помагаха да 

оздравея. Да 

помагаш на другите 

да оздравеят, е много 

отговорно и 

хуманно. Ще бъда 

истински щастлива, 

ако мога да помагам 

на болните хора. 

Харесва ми да бъда в 

бяла престилка и да 

си служа със 

слушалки и апарати, 

за да установявам от 

какво боледуват 

хората. Ще работя в 

болница“. 

Стоян мечтае да 

стане геолог. Той 

разказва 

следното: 

„Интересно е да 

си с геоложка 

карта в ръка и да 

разбираш по 

нейните символи 

и знаци къде 

точно може да 

намериш полезни 

изкопаеми. Ще се 

налага да работя 

на открито, но 

това не ме 

плащи“. 

Ирина мечтае да 

стане бижутер. Ето 

какво ни разказва 

тя: „От малка се 

прехласвам по 

различни бижута. 

Подредените 

бижута зад 

стъклените витрини 

ме карат да си 

представям красиви 

принцеси. Знам, че 

ще работя с клещи, 

пинсети, преси и 

какво ли не, за да 

развихрям 

фантазията си и да 

подреждам 

скъпоценни камъни 

в чудни накити. Ще 

имам мое ателие и 

ще печеля добре“. 
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За каква 

професия 

мечтае? 

Какво иска да 

прави? 

Какво работно 

място иска да 

има? 

Към какво да 

насочи 

усилията си? 

Горан         

Весела         

Стоян         

Ирина         

 

3. Разкажи ни за професията, за която мечтаеш. 
 

 

 

4. Какви стъпки смяташ да планираш, за да осъществиш 

мечтата си? 
 

 

 


