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MESTERSÉGEM CÍMERE – Találja ki a körülírás alapján, 
hogy milyen mesterségre, foglalkozásra gondolunk!

1. Fából bútorokat készítő iparos
2. Agyagból edényeket, tálakat, bögréket készítő iparos mester
3. Lábbelik javításával és készítésével foglalkozó szakember
4. Fából hordót, kádat készítő mesterember
5. Vasból hevítéssel és kalapálással tárgyakat, kerítéseket készítő iparos
6. Betegségeket gyógyító szakember
7. Ruhákat készítő és javító női szakember
8. Hajnyírással, frizura készítéssel foglalkozó szakember
9. Arcápolással, szépségápolással foglalkozó személy
10. Kapuőr, intézmények, vállalatok bejáratánál felügyeli a be- és kimenő forgalmat
11. Levelek, csekkek, csomagok felvételével és kézbesítésével foglalkozó személy
12. Ételeket készítő, főző szakember
13. Szakács segédje
14. Színdarabban, filmben szerepet játszó személy
15. Jegyvizsgáló, vonatokon a jegyek, bérletek érvényességét ellenőrzi
16. Boltban nála kell kifizetnünk a megvásárolt árut
17. Disznókat őrző pásztorember
18. Ereszcsatornák, lemezek készítésével foglalkozó szakember
19. Kerekek készítésével foglalkozó kisiparos
20. Szőrmék kikészítésével, varrásával foglalkozó mesterember
21. Fotelek, kanapék, ágyak párnázásával, textillel bevonásával foglalkozó iparos
22. Elektromos árammal dolgozik, készülékeket javít, vezetékeket cserél
23. Kenyeret, kiflit, zsömlét, kelt tésztákat sütő iparosmester
24. Halak hálóval való kifogásával foglalkozó ember
25. Erdei és mezei vadakat kilövő, a vadállományt ellenőrző szakember
26. Pénzforgalmat vezeti, adóbevallásokat készít
27. Lovak ápolásával, gondozásával foglalkozó szakember
28. Férfi hajak vágása, férfiak borotválása, szakáll, bajusz igazítása a mestersége
29. Autóbuszt vezető személy foglalkozása
30. Vonat vezetője
31. Ásatásokat végez, régi korokból származó tárgyakat, romokat, csontokat keres
32. Ő vágja le a sertést, házi disznóvágásokat is vállal
33. Gyógyszertári dolgozó, gyógyszerek előállításával foglalkozik
34. Kémények ellenőrzésével, tisztításával foglalkozó személy
35. Egyenruhás személy, a rendre vigyáz és a bűnt üldözi
36. Aranyból, ezüstből ékszereket, dísztárgyakat készítő mesterember
37. Házasságkötéseket, temetéseket, templomi szertartásokat vezeti, vallási vezető
38. Autóval utasokat szállító személy
39. Napilapokba, hetilapokba cikkeket író személy
40. Juhokat, birkákat őriz, legeltet
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MESTERSÉGEM CÍMERE – MEGFEJTÉSEK

1. asztalos
2. fazekas
3. cipész
4. kádár
5. kovács
6. orvos
7. varrónő
8. fodrász
9. kozmetikus
10. portás
11.  postás
12.  szakács
13. kukta
14.  színész
15. kalauz
16. pénztáros
17. kanász, kondás
18. bádogos
19. bognár
20. szűcs
21. kárpitos
22. villanyszerelő
23. pék
24. halász
25. vadász
26. könyvelő
27. lovász
28. borbély
29. buszsofőr (autóbuszvezető)
30. mozdonyvezető
31. régész
32. böllér
33. gyógyszerész
34. kéményseprő
35. rendőr
36. ötvös
37. pap
38. taxisofőr
39. újságíró
40. juhász, pásztor
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