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5 - 6 METŲ VAIKŲ VAIZDINIAI APIE BENDRUOMENĖS NARIŲ 

PROFESIJAS 

 

Tyrimo metodika ir organizavimas 

Kiekvienas vaikas Žemėje yra jį supančios aplinkos dalis, ir kiekvienas ją (aplinka) 

suvokia ir priima savaip. Mūsų darželio vaikai, regis, pažįsta savo miestą, žino, kad jame yra 

gatvių, pastatų, parkas ir kt., tačiau nesuvokia jų paskirties ir svarbos, per mažai turi žinių apie 

gyvenančius ir dirbančius žmones. Tyrimo metu norima išsiaiškinti, kiek bendruomenės 

profesijų atsispindi vaikų veikloje.  

Tyrime iš viso dalyvavo 6 lopšelio-darželio vaikai, iš jų 3 mergaitės ir 3 berniukai.  

Tyrimo tikslas: ištirti  5-6 metų  amžiaus vaikų vaizdinius apie bendruomenės narių 

profesijas. 

Šiam tikslui pasiekti iškelti tokie uždaviniai: 

1. išsiaiškinti 5-6 metų amžiaus vaikų nuomonę apie tai kas jais rūpinasi; 

2. išsiaiškinti 5-6 metų amžiaus vaikų bendruomenės profesijų vaizdiniai 

atsispindi žaidimuose; 

3. palyginti 5-6 metų amžiaus vaikų, mergaičių ir berniukų, bendruomenės narių  

profesijų vaizdinius. 

Tyrimo hipotezė: 5-6 m. amžiaus vaikai jau turi pagrindinius bendruomenės profesijų 

vaizdinius. Ryškiausi yra šeimos vaizdiniai. 

Tyrimo metodai: stebėjimas, pokalbis su vaiku, piešinio analizė, tyrimų duomenų analizė. 

Tyrimo subjektas: Ikimokyklinio ugdymo įstaigos 5-6 metų amžiaus vaikai.  

Tyrimo etapai: Pirmuoju etapu – pokalbio metodu vaikai papasakojo apie tai kas jais 

rūpinasi namuose, darželyje, visuomenėje.  Siekiant išsiaiškinti apie įvairių žmonių profesijas, ką 

dirba vaikų tėveliai ir kaip vadinasi jų profesijos.  Vaikų nuomonės fiksuojamos išlanksto 

paruoštuose pokalbio stebėjimo aprašuose (1 priedas). Antrajame etape - stebėjimo metodu 

stebima vaikų žaidimai  grupės erdvėse. Siekiama išsiaiškinti, kokius žaidimus vaikai dažniausiai 

žaidžia. Ar atsispindi vaikų žaidimuose žmonių profesijos. Vaikų žaidimų ypatumai ir pokalbiai 

su vaikais buvo fiksuojami stebėjimo tyrimo protokoluose (2 priedas). Trečiajame etape - vaikų 

pasakojimas ir piešimas, kokią profesiją pasirinktų užaugę. „Piešimo analizės tyrimo 

protokoluose“ fiksuojamas vaiko pasakojimas apie svajojamą profesiją. (3 priedas).  



Kalbamasi su vaikais ir renkami vaikų piešiniai buvo lapkričio mėnesį. Vaikų žaidimai 

buvo stebimi gruodžio mėnesį. Per visą tyrimo laiką žaidžiantys vaikai buvo stebėti 7 kartai ir 

surinkti 6 piešiniai bei 6 pokalbių su vaikais protokolų. 

 

Tyrimo rezultatų pateikimas ir apdorojimas 

Tyrimo metu norima išsiaiškinti, kokio amžiaus ir lyties vaikai dalyvauja stebėjime. Buvo 

domėtasi, kiek vaikams metų. Gauti rezultatai pateikti 1 lentelėje. 

1 lentelė. Vaikai pagal amžių ir lytį 

Vaiko vardas Vaiko amžius Vaiko lytis 
Aurėja 5, 5 m. Mot. 
Airidė 5, 2 m. Mot. 

Adriana 5, 4 m. Mot. 
Jokūbas 5  m. Vyr. 
Paulius 5, 9 m. Vyr. 
Justas 5, 9 m. Vyr. 

 
Gauti 1 lentelėje duomenys rodo, kad visų vaikų amžius yra nuo 5 metų  iki 5  metų ir 9 

mėnesių.  

 
1 pav. Vaikų dalyvavusių stebėjime santykis pagal lytį. 

Iš 1 pav. duomenų galime spręsti, kad tiriamųjų sudaro, pagal lytį, po lygiai: po 50 proc.  

mergaičių ir 50 proc. berniukų. 

5-6 metų amžiaus vaikai jau turi supratimą kas jais rūpinasi namuose, darželyje, 

visuomenėje. Siekdama išsiaiškinti, ką vaikai patys mano kas jais rūpinasi, stebėjau „Ryto rato“ 

metu vaikų pokalbį. Tyrimo metu buvo norima išsiaiškinti, vaikų nuomonę. „Ryto rato“ 

stebėjimo protokole Nr. 1, paaiškėjo, jog vaikai visiškai nežino kokių profesijų žmonės dirba 

darželyje. Nutarėm kartu su vaikais susiorganizuoti kelionę po darželį ir susipažinti su darželio 

darbuotojais.  Popietinės pokalbio stebėjimo protokole Nr. 2, paaiškėjo, jog vaikai po kelionės 

daug daugiau sužinojo apie darželio darbuotojus. Vaikų nuomonė kas jais rūpinasi namuose, 

darželyje, visuomenėje rezultatai pateikti 2 lentelėje.  

0 

5 
3 

3 

Tiriamųjų paskirtistymas pagal lytį 

mergaitės berniukai 



2 lentelė. Vaikų suvokimas kas jais rūpinasi 

Vaikų vardai 
 
Mumis rūpinasi 

 
Sritys 

 Mot. Vyr.  
Viso A

urėja 

A
iridė 

A
driana 

Jokūbas 

Paulius 

Justas Sk. % 

Mama 

 
N

am
uose 
 

× × × × × × 6 100 
Tėtis × ×  × × × 5 85 
Močiutė × × ×    3 50 
Senelis ×   ×  × 3 50 
Sesė      × 1 17 
Brolis    ×   1 17 
Auklė     ×  1 17 
Teta   ×    1 17 
Kaimynė   ×    1 17 
Auklėtoja 

 
D

arželyje 
 

× × × × × × 6 100 
Auklėtoja padėjėja × × × × × × 6 100 
Dailės mokytoja × ×  ×  × 5 85 
Muzikos vadovė × × × × ×  5 85 
Virėjos × ×  × ×  4 70 
Ūkvedė    × × × 3 50 
Slaugytoja ×   × ×  3 50 
Direktorė ×    × × 3 50 
Direktorės pavaduotoja × ×  ×   3 50 
Indų plovėjos     × × 2 30 
Kūno kultūros auklėtoja    ×  × 2 30 
Šokių mokytoja ×     × 2 30 
Logopedė    ×  × 2 30 
Kiemsargė × ×     2 30 
Raštvedė ×      1 17 
Stalius  ×     1 17 
Santechnikas ×      1 17 
Elektrikas    ×   1 17 
Siuvėja 

 
V

isuom
enėje 

× × ×  ×  4 70 
Gydytoja × × × ×   4 70 
Policininkas    × × × 3 50 
Gaisrininkas    × × × 3 50 
Kirpėjas × ×    × 3 50 
Vaistininkė ×    × × 3 50 
Kelininkas    × ×  2 30 
Statybininkas    × ×  2 30 
Vairuotoja    × ×  2 30 
Kepėjas  ×    × 2 30 
Traukinių bėgių tiesėjas     ×  1 17 
Pardavėja   ×    1 17 
Lakūnas      × 1 17 
Mezgėja ×      1 17 
Fotografas      × 1 17 



Tyrimo duomenys rodo, kad, net 100 proc. vaikų suvokia, jog jais namuose rūpinasi mama, 

darželyje auklėtoja, auklėtojos padėjėja. Galima teikti, jog vaikai didžiąją laiko dalį praleidžia su 

mama, auklėtoja, auklėtojos padėjėja. Džiugina tai, kad, net 100 proc. berniukų teigia, jog didelį 

dėmesį skiria tėčiai. Natūralu, jog 100 proc. mergaičių didesnį dalį praleidžia su močiutėmis. 

Kaip matyti iš 2 paveiksle pateiktų duomenų, 100 proc. mergaičių suvokia, jog jomis rūpinasi 

darželyje muzikos vadovė, visuomenėje gydytoja, siuvėja („gydytoja mus gydo“, „siuvėja siuva 

drabužėlius“). 100 proc. berniukų suvokia, jog darželyje jais rūpinasi sandėlininkė, visuomenėje 

- policininkai, gaisrininkai („nori, kad mes miegotume švarioje patalynėje“, „parūpina mums 

maisto“, „saugo nuo bandytų“, „gaudo negerus žmones, vagius“, „gesina gaisrą“). Taip pat 

akivaizdu, jog 85 proc. vaikų suvokia, kad darželyje didesnį dalį praleidžia su dailės mokytoja.  

70 proc. vaikų suvokia, jog darželyje jais rūpinasi virėjos („tarkuoja skanius maltinius“). 

Pedagogai, tėvai bei visuomenė nuolatos turi domėtis vaiko poreikiais. Ne mokyti, ne auklėti bet 

įsilieti į vaiko žaidimą, žaisti, tapti vaiko autoritetu. 

 

5 – 6 metų amžiaus vaikų pokalbio analizė 

Siekdama išsiaiškinti ką vaikai patys mano apie tėvų profesijas, kuo bus užaugę, sudariau 

klausimyną vaikams. Atsižvelgiant į jų amžių klausimai nesudėtingi, kad būtų trumpi ir aiškūs. 

Klausimynas pateiktas 1 priede. 

Pirmiausia 4-5 amžiaus metų vaikų buvo paklausta, kaip jie mano, kas jais rūpinasi 

namuose. Vaikų nuomone buvo beveik vieninga: mama, tėtis. Akivaizdžiai matome 2 paveiksle. 

 
2 pav. Šeimos nariai kurie rūpinasi vaikais 

Iš tyrimo rezultatų akivaizdžiai matome, kad vaikų nuomonė yra vieninga, jog namuose 

vaikais rūpinasi mama. 100 proc. berniukų ir 66 proc. mergaičių mano, jog jais rūpinasi ne tik 

mama, bet ir tėtis. 33 proc. mergaičių ir 66 proc. berniukų nuomonės, kad namuose rūpinasi 

vaikais  močiutė.  Po  33  proc.  berniukų  mano, jog namuose tai pat jais rūpinasi:  senelis, sesės, 



 brolis ir auklė. Tačiau yra vienetinių mergaičių nuomonės, kurios mano, kad jais rūpinasi teta ir 

kaimynė. Vaikai suvokia, kad šalia esantis žmogus: mama, tėtis, močiutė, senelis ar kitas, kuris 

nuolat jais rūpinasi esą mylimi ir brangūs žmonės. 

Vaikų buvo klausiama, kaip jie mano, kas jais rūpinasi darželyje. Rezultatai pateikti 3 

paveiksle.  

 
3 pav. Darželio pedagogai, specialistai, darbuotojai kurie rūpinasi vaikais  

Iš gautų rezultatų matosi, kad vaikų nuomonė yra vieninga, jog darželyje jais rūpinasi 

auklėtoja ir auklėtojos padėjėja.  100 proc. berniukų  ir 66 proc. mergaičių mano, jog jais 

rūpinasi muzikos vadovė. Po 66 proc. mergaičių ir berniukų paminėjo, kad jais rūpinasi dailės 

mokytoja ir virėjos. 66 proc. mergaičių ir 33 proc. berniukų mano, jog darželyje jais rūpinasi 

direktorė.  Tačiau po 66 proc. berniukų ir 33 proc. mergaičių nuomonė, jog jais rūpinasi 

direktorės pavaduotoja ir slaugytoja (seselė). 100 proc. berniukų  mano, kad prie rūpestingumo 

prisideda ir ūkvedė (sandėlininkė). 66 proc. berniukų, mano jog jais rūpinasi: indų plovėjos, 

kūno kultūros auklėtoja (sporto), logopedė. Po 33 proc. mergaičių ir berniukų nuomonės sutapo, 

jog jais rūpinasi šokių mokytoja. 66 proc. mergaičių mano, kad prie rūpestingumo prisideda ir 

kiemsargė.   Vienetinių   mergaičių   nuomonės,   jog   jais  darželyje  rūpinasi:  raštvedė,  stalius,  



santechnikas (taisytojas), elektrikas. Taigi galima teikti, jog auklėtojas, auklėtojo padėjėjas yra 

antras žmogus po šeimos, kuris nuolat bendrauja, žaidžia, rūpinasi vaiku ir įgyja vaiko 

pasitikėjimą.   

Tyrimo metu buvo norima sužinoti, vaikų nuomonę, kaip jie mano, kokių profesijų žmonės 

jais rūpinasi. Rezultatai pateikti 4 paveiksle. 

 
4 pav. Įvairių profesijų žmonės rūpinasi vaikais 

Kaip matyti iš 4 paveikslo pateiktų duomenų, 100 proc. mergaičių ir 33 proc. berniukų 

mano, jog jais rūpinasi gydytojai „gydo“, siuvėjai „siuva drabužėlius“. 100 proc. berniukų 

nuomonė, jog jų gerove rūpinasi policininkai „gaudo vagius“, gaisrininkai „gesina gaisrą“, 

kelininkai „daro ir taiso kelius“, statybininkai „stato namus“, vairuotojai „vežioja į teatrą“.  66 

proc. mergaičių ir 33 proc. berniukų mano, kad jais rūpinasi kirpėjai. 66 proc. berniukų ir 33 

proc. mergaičių mano, kad jais rūpinasi vaistininkai. Po 33 proc. mergaičių ir berniukų mano, jog 

jais rūpinasi kepėjai „kepa skanius pyragus“. 33 proc. berniukų mano, jog jais rūpinasi traukinių 

bėgių tiesėjai, lakūnai, fotografai. 33 proc. mergaičių nuomonė, jog jomis rūpinasi pardavėjos, 

mezgėjos. Vaikai suvokia įvairių žmonių profesijų svarbą. 

Tyrimo metu buvo norima išsiaiškinti, ar vaikai bendrauja su šeima, ar jiems yra 

pasakojama apie tėvų profesijas. Tyrimo duomenys pateikti 3 lentelėje. 

3  lentelė. Vaikų žinios apie tėvų profesinę veiklą 

 
Požymiai 

Vaikų skaičius 
Mergaitės Berniukai 

Sk. % Sk. % 
Įvardina tėvų profesijas 3 100 3 100 
Žino kur tėvai dirba 2 66 3 100 
Žino tėvų darbo veiklą 3 100 2 66 
Kalbasi su tėvais apie jų darbą 2 66 2 66 
Girdi tėvų pokalbius 1 33 1 33 
Fantazuoja arba numano apie tėvų darbą 1 33 1 33 



 

Tyrimo metu paiškėjo, kad 100% vaikų žino apie tėvų profesijas, jas įvardija:  

„projektuotoja, projekto vadovas,   buhalterė,  tekėjas,  pakuotoja,  taisytojas mašinų 

(autoremontininkas),  kepėja,  vijsininkas (viršininkas), statybininkas, padėjėja,  dokumentų 

tvarkytojas.“ Keletas vaikų bando tėvų profesijas įvardinti iš veiksmo. Pvz., „pokuoja dešreles – 

pakuotoja; gamina maistą namuose – kepėja; dirba su dokumentais – dokumentų tvarkytojas.“ 

100% proc. berniukų  ir 66 proc. mergaičių žino kur tėvai dirba: „seime, Vilniuje, namuose, 

„Auto“ pajduotuvė (parduotuvė), „Maksima“, „Vilnius, Žirmūnai, „Bervilio“, firmoje, projektų 

pridavime.“ Daugumas vaikų žino tėvų darbo veiklą, 100% proc. mergaičių ir  66  proc. berniukų 

teigia, jog tėvai: „daro dešreles, skaičiuoja ir deda į dėžutę“; „nu paima instrumentą ir taiso, 

taiso dideles mašinas“; „tvarko „Bervilio“ pinigus“;  „vežioja prekes, atveža dokumentus, 

išveža – atveža“; „saugo broliuką“; „projektuoja langus, duris ir viską kitą“; „kepa tėčiui 

valgyt“; „pajduoda dalis masinų, dijba su kompiutejų“ (parduoda automobilio dalis, dirba su 

kompiuteriu); „tvarko, rašo“; „kepa skanius pyragus, sausainius, bulkas (bandeles); „statė 

traukinių bėgius, stato naują namą, keičia viską“. Po 66  proc. mergaitės ir berniukai kalbasi su 

tėvais apie darbą. Po 33 proc. mergaitės ir berniukai apie tėvų profesinę veiklą žino iš nuogirdų, 

patys taip mano, fantazuoja. Vaikai namuose mato tėvų profesinę veiklą: girdi jų pokalbius, 

įvykius, žino, kur tėvai dirba, ką jie veikia ir visa tai kuria įspūdingus vaizdinius sąmonėje.  

Tyrimo metu norėta išsiaiškinti, vaikų vaizdinius, kokia profesiją pasirinktų užauge. 

Duonenys pateikti 5 paveiksle. 

 
5 pav. Vaikų svajojamos profesijos 

Tyrimo metu paaiškėjo, jog 100 proc. mergaičių norėtų būti siuvėjos. Po 66 proc. berniukų 

mano, jog norėtų būti statybininkais, o mergaitės kirpėjos. Po 33 proc. mergaičių norėtų būti 

šokėjos, o berniukai norėtų būti policininkai, geležinkelininkais „traukinių bėgių tiesėjas“, 

lenktynininkais. Akivaizdu,  jog vaikai, pasirinko profesijas pagal tai kuriuos žaidimus labiausiai  

mėgsta žaisti. 



Apibendrinimui galima teikti, jog vaikai suvokia kas jais rūpinasi namuose, darželyje, 

visuomenėje. Vaikų ugdymas prasideda šeimoje, tęsiamas ir papildomas ikimokyklinėje įstaigoje 

vėliau visuomenėje. Šeima ir ikimokyklinės įstaigos yra parama ir pagalba vaikui. Žaisdami 

vaikai atkuria pažįstamas scenas, imituoja šeimos narių elgesį, renkasi įvairių savo 

bendruomenės narių vaidmenis. 

 

Profesijų vaizdiniai atsispindi 5 – 6 metų amžiaus vaikų žaidimuose  

 

Kaip teigia A. Gučas (1994), darželinukui žaidimas yra pagrindinė jo pasaulio suvokimo 

forma. 3–4 metų amžiaus vaikai jau pakankamai dideli, kad galėtų vaizduoti ir vaidinti, jų 

vaizduotė vis labiau lavėja. Mažyliai darosi smalsesni, aktyvesni buityje, žaidimuose ir kitoje 

veikloje. Ketvirtaisiais gyvenimo metais vaikai savarankiškai kelia žaidybines užduotis ir jas 

realizuoja. Siekdama išsiaiškinti, kaip profesijų vaizdiniai atsispindi  vaikų žaidimuose, 

natūralioje aplinkoje, atlikau 5-6 metų amžiaus vaikų kūrybinių vaidmeninių žaidimų stebėjimą. 

Stebėjimo tikslas – išsiaiškinti, ar atsispindi vaiko kūrybiniame vaidmeniniame žaidime 

bendruomenės profesijos. 

1-sis stebėjimas 

Kūrybinis vaidmeninis žaidimas „Statybininkai“  

Auklėtoja siūlo vaikams apsidairyti po grupės aplinką, pamąstyti kuo jie norėtų šiandieną 

būti, kokią profesiją pasirinktų žaidimams. Patys galėtų atsirinkti pagal profesijas atitinkamus 

daiktus ir priemones, įsikurti žaidimų erdvę. Vaikai aktyviai įsitraukė į žaidimus. Paulius, Rokas 

ir Dovydas nusprendžia pastatyti miestą. Vaikai nueina į „statybinių medžiagų“ erdvę, kur sudėta 

stambios kaladės, šalia jų įvairios krovininės mašinos kiti reikmenys.  Paulius užsideda šalmą, 

Rokas ant kilimo nešasi kalades, Dovydas pasiima mašiną-kraną. Vaikai pasiskirsto 

vaidmenimis: Paulius – statybos viršininkas, Rokas – pavaduotojas, Dovydas – darbininkas. 

Berniukai iš kaladžių stato namus. Paulius vadovauja, nusako kas, ką veiks. Rokas stato namus. 

Dovydas tiesia kelią. Paulius rodo kur važiuoja mašinos, pastebi, jog baigiasi kelias. Pasiūlo 

Dovydui nutiesti kelia toliau, aiškina iš ko galėtų tiesti. Paulius susimąsto. Tęsia kalba toliau, 

primina, jog Dovydas yra darbininkas, kelių taisytojas, kelius reikia tiesti su kranu. Rokas iš 

stačiakampio ir trikampio formų kaladžių bando padaryti namo langus. Abejoja ar laikysis. 

Paulius pritaria, paduoda dvi stačiakampio formos kalades. Paulius paima kaladę ir imituoja jog 

kaladę sutepa cementu. Dovydas svarsto ar su kranu žaisti, ar toliau iš kaladžių kelią statyti. 

Paulius  atsisuka  ji  Dovydą,  pastebi,  jog  jis  ardo kelią,  jį sulaiko,  aiškina,  jog  jo  tėtis dirba  

statybininku ir jis viską žino.  Dovydas prieštarauja, jog reikia kelią tiesti kitur. Parodo kur 

reikia. Pasiima mašiną-kraną ir važinėja aplink statinį. Netyčia užkabina namą ir sugriauna dalį 



pastatų. Rokas pasipyktina. Paulius paima kalades ir stato tunelį. Pasiima žaislinį mobilųjį 

telefoną skambina. Kalba telefonu, aiškina, jog darbą baigė. Dovydas pasiima mašiną-kraną ir 

nuneša į vietą pastatyti. Paulius nusiima šalmą, nuneša padeda ant lentynos ir nueina pasižvalgyti 

po grupę. Rokas toliau iš kaladžių stato statinius.  

Išvados. 5 – 6 metų amžiaus vaikų kūrybinio vaidmeninio žaidimo „Statybininkai“ lygis 

aukštas, statiniai gražūs. Tai rodo, kad šio amžiaus vaikai žino apie statybininko profesiją, net 

akcentuoja, kad viską žino, kadangi tėtis dirba statybininku. 

2-sis stebėjimas 

Kūrybinis vaidmeninis žaidimas „Kirpykla“  

Justas, Ema ir Airidė žaidžia grožio kampelyje, įsirengė kirpyklą. Prie veidrodžio pasistatė 

dvi kėdutes. Justas pasodina mergaites prieš veidrodį. Atsistoja už  Airidės. Nuo lentynėlių 

pasiima buteliuką, palenkia mergaitei galvą ir imituoja plaukų trinkimą. Mergaitės plaukai ilgi, 

su fenu išdžiovina plaukus, šukuoja.  Ema imituoja, jog dažosi akių vokus, klausia Justo ką jis 

šiuo metu daro. Justas, atsako, jog jis yra kirpėjas ir kvepina. Naudoja kvepalų buteliuką. 

Pasiima plastikini nuo šampūno pakuotę, imituoja, jog plauna mergaitei galvą. Nuo lentynėlės 

paima mažą kvepalų buteliuką, kvepina mergaitei žandukus. Įsiterpia Ema, prašo, kad ir jai 

padarytų šukuoseną. Justas nekreipdamas dėmesio tęsia savo darbą toliau, paima tuščia lūpdažį ir 

padažo Airidei lūpas. Airidė klausia Justo, iš kur jis žino apie kirpėjos darbą. Justas glostydamas 

plaukus atsako, jog žino, nes žiūri „multikus“. Baigęs darbą, prieina prie  Emos.  Airidė pasiima 

plaukų feną ir pati džiovina plaukus ir pasakoja, kad ji su mama būna kirpykloje. Ema sėdėdama 

kėdėje, taip pat pritarė, jog ji irgi lankėsi kirpykloje. Justas pasiima nuo šampūno buteliuką ir 

trindamas mergaitei plaukus, pasakoja, jog jis su mama eina į kirpyklą, ten jos laukia ir stebi 

kirpėjos darbą. Justas ant lentynėlės pastato buteliuką ir paima plastikinę tūtelę ir sako, jog dabar 

dažys plaukus. Vedžioja per plaukus. Airidė žiūrėdama į veidrodį klausia, ką veikia šiuo metu 

Justas. Justas atsako ir parodo Emai buteliuko atikėtę, kur pavaizduota plaukų dažymas. Ema 

paaiškina, jog Justas dažo plaukus. Justas patvirtina, jog dažo pilka spalva. Aridė pamačius 

buteliuką atima, paaiškina, jog čia jos ir įsideda į rankinę. Kol Airidė aiškinosi su Justu Ema 

įsidžiovino pati su fenu plaukus, pasiėmė rankinę ir išeidama atsisveikino, pažadėdama ateiti kitą 

kartą.  Justas atsisveikino. Airidė pašoko nuo kėdės ir nubėgo, pas mergaites, kurios žaidžia 

grupės „ramybės“ kampelyje. Justas likęs vienas dėliojo, tvarko buteliukus. Susitvarkęs nueina 

prie „stalo žaidimo“ kampelio.   

Išvados.  Paaiškėjo,  jog  vaikai  dažnai  lankosi  kartu su mama kirpykloje. Šiame žaidime  

ypatingai atsispindi visuomenės aplinka. Nes vaikai artimai susidūrė su kirpėjos profesija. 

3-sis stebėjimas 

Kūrybinis vaidmeninis žaidimas „Siuvykla“ 



Emilija žaidžia „Virtuvėlės“ kampelyje. Naudodama indelius vaizduoja, jog gamina valgį. 

Prieina Aurėja ir Airidė, siūlo Emilijai įsirengti siuvyklą. Emilija sutinka. Šalia virtuvinio 

kampelio ant stalo, mergaitės, pasistato siuvimo mašiną, prisideda iš skrynelės medžiagų 

atraižėlių. Aurėja atneša lėlyčių drabužėlių.  Emilija pastato kasos aparatą. Airidė atsisėda prie 

stalo, prisitraukia žaislinę siuvimo mašiną, pasiima medžiagos atraižėlę ir siuva. Aurėja atsisėda 

šalia, lanksto medžiagų atraižas. Emilija klausia, ką jei daryti. Aurėja atsako, jog reikėtų 

pasigaminti pinigus. Emilija sutinka. Nueina į „dailės“ erdvę ir pasiima popieriaus, žirkles, 

flomasterius. Atsineša ir pradeda gaminti pinigus. Aurėja skaičiuoja pinigus, kuriuos pagamina 

Emilija. Emilijai nusibosta ir nueina darbuotis į virtuvę. Aurėja aiškina Emilijai, jog ji vadovaus 

siuvyklai, lankstys ir ligins, jos draugė siuva, o Emilija bus virėja. Emilija aiškina, jog virėjos 

verda valgyti. Mergaitės žaisdamos, kiekviena užsiėmusios savo veikla, šnekučiuojasi. Airidė 

sako, jog ji turi namuose siuvimo mašiną, žinoma žaisline, visada žaidžia. Pasakoja jog ji pati 

išmoko siūti, jog viską žino. Aurėja įsiterpia į Airidės pokalbį, lyg pritardama, jog Airidė jai 

padeda lankstyti, siūti. Airidė sako, jog Aurėja yra beveik viršininkė. Ir laukia pritarimo.  Aurėja 

pritaria. Airidė sako, jog, Aurėja, gerai sugalvojo, kad pastatė kasos aparatą, kur parodo kainą.  

Emilija atneša mergaitėms puodelius, pasiūlo atsigerti sulčių. Aurėja padėkoja ir pamalonina. 

Airidė lanksto medžiagą ir sako, jog reikia sumokėti už pasiūtą daiktą. Emilija atneša 

mergaitėms lėkštutes teigdama, jog tai yra maistas, sausainiai su kava. Mergaitės padėkoja. 

Emilija paaiškina, jog dar pagamino ir sriubos. Aurėja džiaugiasi, jog Emilija jas maitina. Kad 

jos gali eiti į „Nykštukų“ kavinę. Airidė paima lėlytės patalynę ir aiškina draugėms, kad siuva ne 

tik rūbus, bet ir patalynę. Pribėga Paulius ir sako, kad mergaitės ateitų pas jį, žada kažką 

parodyti. Mergaitės sutinka. Mergaitės nubėga ant kilimo kur Paulius pastatė gražią iš 

konstruktoriaus pilį.  

Išvados. Šiame žaidime atsispindi siuvėjos ir virėjos darbas. Mergaičių žaidime pastebime 

tikslų siuvėjos darbo pobūdžio atkartojimą. Tai siuvimo mašina, medžiagų atraižos, lygintuvas, 

lyginimas, lankstymas. O svarbiausia, kad mergaitės teikia, jog už pasiūta daiktą reikia 

susimokėti. Žaidime akivaizdžiai atkartojama realūs vaizdai.  

4-sis stebėjimas 

Kūrybinis vaidmeninis žaidimas „Šeima“ 

Šeimos kampelyje yra trys vaikai: Emilija, Adriana, Justas. Emilija pasiūlo vaikams 

pažaisti  „namus“.  Emilija  pasiūlo pasiskirstyti vaidmenimis. Emilija apsiima mamos vaidmenį,  

Adriana – dukros, Justas – tėtis. Emilija eina prie „virtuvėlės“, ima indelių komplektą ir imituoja, 

kad kažką maišo puode. Tuo metu Adriana ir Justas išdėlioja lėkštutes, puodukus. Emilija 

pasiūlo dukrelei, eiti pažaisti, o tėčiui paserviruoti stalą. Adriana taip pat pasisiūlo serviruoti 

stalą. Emilija paprieštarauja, paaiškina, jog ji yra mažas vaikas. Adriana imituoja verksmą. Justas 



ją ramina. Emilija praneša, jog pagamino pietus ir gali sėstis valgyti. Adriana komentuoja, jog 

labai skani košė. Emilija nueina prie „virtuvėlės“ ir paprašo „dukros“ atnešti nuo stalo indus, 

juos reikia išplauti. O „tėčiui“ liepia važiuoti į „darbą“. Adriana neša nuo stalo indus. Emilija 

žaidžia su indais, imituodama, jog plauna, dėlioja ant lentynų. Justas pasako, jog važiuoja į 

„darbą“. Emilija jam pritaria. Pasiūlo Adrianai pasiimti vėžimėlius ir važiuoti į parduotuvę.  

Išvados. Šiame žaidime atsispindi vaikų suvokimas apie šeimą. Žaidime akivaizdžia 

atkartojami realūs veiksmai. Matom, jog remdamiesi savo jau įgyta patirtimi, suaugusiųjų 

veiksmus atkartoja labai natūraliai. Naudojasi priemonėmis, kurių reikia tai situacijai. Todėl 

galime teikti, jog šeimos profesijos šiame žaidime atsispindi.  

5-sis stebėjimas 

Kūrybinis vaidmeninis žaidimas „Policijos nuovada“ 

Grupės eismo kampelyje pastatyta 4 m. kelio trasa. Jokūbas, Adomas ir Paulius iš 

plastikinių konstruktorių stato „Policijos nuovadą“. Jokūbas ir Adomas užsivelka signalinę 

lemenę. Paulius užsideda policininko kepurę. Jokūbas pasiūlo susitarti, kas už ką atsakingas. 

Pasiūlo, jog jis bus policijos nuovado viršininkas. Adomas – komisaras. Paulius -  policininkas 

vairuotojas. Paulius sutinka ir pamąsto, gal jam keliuose stovėti. Jokūbas aiškina, jog jis su 

Adomu saugos „policijos nuovadą“. Adomas pastatė iš konstruktoriaus įkalinimo kamerą - 

„kaleimą“. Paulius skelbia, jog važiuoja gaudyti „nusikaltėlius“, „bandytus“. Pasiima policininko 

reguliuotojo lazdelę, sukinėja, burzgia, bėgioja po grupę ir ieško nusikaltėlio. Tuo tarpu, Jokūbas 

ir Adomas su mažomis mašinėlėmis žaidžia „trasoje“. Paulius randa lėlę-barbiną, paima ir atneša 

Jokūbui. Paulius sako, kad pagavo nusikaltėlį, siūlo pasodinti į „kaleimą“. Jokūbas paima lėlę-

barbiną ir atiduoda Adomui. Paulius nusiima kepurę ir padeda į lentyną. Jokūbas praneša  

Adomui, kad yra iškvietimas, jog reikia važiuoti. Pasiima mašinėles ir važinėje po trasą.  

Išvados. Šis žaidimas prasideda susitarimu. Vaikai susitaria kas kuo bus. Vaikai suvokia, 

jog negeri žmonės, turi būti uždaryti. Taip pat žaidime buvo pastebėta, jog vaikai atkartoja 

suaugusiųjų veiksmus, bei pokalbius.   

Apibendrinimui galima teikti, jog vaikai žaisdami atkartoja bendruomenės profesijų 

atspindinčius veiksmus labai natūraliai, remdamiesi savo jau stebėta ar išgyventa, įgimta  

patirtimi. Vaikai parodo, kad kiti gali jais pasitikėti ir su jais bendradarbiauti. Susitaria žaisti 

kartu,  pasiskirsto  vaidmenis,  stengiasi  derinti  veiksmus, drauge siekia bendrų tikslų. Žaisdami 

vaikai komentuoja, ką daro. Tai leidžia vystyti siužetą, duoda impulsą žaidimo tęsimui, 

plėtojimui.  

 

 

 



Profesijų vaizdiniai 5 – 6 metų amžiaus vaikų piešiniuose 

Tyrimo metu buvo norima išsiaiškinti, ką vaikai žino apie išvajotą profesiją. Tyrimo 

rezultatai pateikti 4 lentelėje. 

4 lentelė. Vaikų žinios apie išsvajotą profesinę veiklą 

 
Požymiai 

Vaikų skaičius 
Mergaitės Berniukai 

Sk. % Sk. % 
Įvardina įsivaizduojama profesiją 3 100 3 100 
Žino pasirinktos profesijos darbo veiklą 3 100 3 100 
Žino darbo įrankius, daiktus 3 100 0 0 
Kuria interjerą 2 66 0 0 
Jaučia pagarbą, rūpestingumą žmogui 2 66 1 33 
Žino naudą 1 33 1 33 
Mėgsta žaisti 2 66 1 33 
Stebėjo darbą realiai 2 66 2 66 
Pasirinko tėvų profesiją 0 0 1 33 
Svajoja, fantazuoja 1 33 0 0 

 
Iš gautų rezultatų matosi, kad po 100 proc. mergaičių ir berniukų įsivaizduoja ir įvardija 

profesiją, žino pasirinktos profesijos darbo veiklą. Pvz., „statyti namus“; „statyti namus nuo 

žemės“; „kirpsiu plaukus ir dar šukuosiu“; „šoksiu, šokius, visokius, visokius“; „siūsiu 

drabužius, paklodes“; „vaijoti (vairuoti), spausti pedalą“. 100 proc. mergaičių žino darbo 

įrankius, daiktus. Pvz., „milijonas suknelių“; „siuvimo mašina, siūlai, adatą, medžiagų“: 

„lentynų, dėžių siūlams“; „stalas su veidrodžiu, kėdės, sofa“.  66 proc. mergaičių svajodamos 

kuria interjerą pvz., „sienos bus kažkokios rožinės su drugeliais“, jaučia pagarbą, rūpestingumą 

žmogui pvz. „parūpinsiu sofa kur laukti reikia“, „pirkt pavalgyti“, mėgsta žaisti pasirinktas 

profesijas. Po  66 proc. berniukų ir mergaičių stebėjo dirbančius žmones realiai.  Taip pat yra 

vienetinių išsvajotų pasisakymų, suvokia apie naudą, pasirinko tėvų profesiją, svajoja, 

fantazuoja. Vaikai gamtos apdovanoti lakia vaizduote, su nieko nepalyginama vaikystėje. Jokie 

žaidimai neapseina be vaiko vaizduotės, fantazijų ir svajonių. 

Atliktas 5–6 metų amžiaus vaikų kūrybinės vaizduotės tyrimas. Tokio amžiaus vaikai jau 

turi gebėjimų perteikti savo vaizdinius piešinyje. Tad piešdami vaikai atskleidė, kuo jie norėtų 

būti užaugę, kaip jie išsivaizduoja ateitį, vaikų piešiniai (4 priede). Rezultatai pateikti 5 lentelėje. 

 

 

 

 

 

 



5 lentelė. Piešinių analizė 

Kūrybiškumo 
ypatumai 

Veiklos aprašas Pavyzdžiai 
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Jokūbo pasakojimas ką 
pavaizdavo piešinyje: 
Norėjau būti policininkas.  
Mašina nesigavo. Nu 
švyturiukai  išplaukė. Čia 
policininkas. Nesigavo šitos 
akys. Čia lazdelė. Saulė, 
debesėliai. Perėja, juostos. 
Norėjau būti policininku. 
Apsigalvojau, kad noriu būti 
statybininku. Mėgstu žaisti 
paprastomis kaladėlėmis, 
„lego“. Ten mažiukai 
namukai gali pastatyti.   
 

 
 

Justo pasakojimas ką 
pavaizdavo piešinyje: As 
užaugsiu būsiu lenktynininku. 
Va čia masina. Fonas. Saulė. 
Sviesofojas. Čia labai tepasi 
dažai. Ir man taip pasisekė, 
aisku. Dangus. Tajota.    
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Adrianos pasakojimas ką 
pavaizdavo piešinyje: 
Norėjau siuvėja. Siuva rūbus, 
siuva, siuva. Paskui kažkur 
padeda. Išėjo atėjo. Vilkas 
padarė pėdsaką. Atėjo siuvėja 
ir pasakė: Kieno čia pėdos? 
Prie siuvėjos kaminas. Ne 
kaminu... čia kažkoks vilkas, 
vilkas tapo rožinis ir pasidarė 
raudonas. Jis buvo rudas. 
Šokėja norėjo matyti mažytes 
fėjas. Bet nepasigavo. Pamatė 
rožinį „šlemą“ ir apsigaubė. 
Paėmė rožinį rutulį ir 
nuskrido į kitą šalį. 
 

 

 

 

 



5 lentelės tęsinys 
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Pauliaus pasakojimas ką 
pavaizdavo piešinyje: Čia 
taisau bėgius, o čia – 
traukinys. Čia krenta tinklas. 
Sprogimo tinklas. Įsipainiojo 
bombą. Kad galėtų 
pravažiuoti traukinys. 
Traukinys važiuoja, 
važiuoja... Debesys dar toliau 
eina. Traukinis važiuoja į 
Rusiją. Nu ir viskas. 
Traukinys dūmus leidžia. Po 
to tapo saulė ir pasidarė 
šviesu. O raudona tai čia 
spinduliai. O čia aš. 
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Adrianos pasakojimas ką 
pavaizdavo piešinyje: Aš 
nupiešiau todėl, kad suaugusi 
norėčiau būti. Norėčiau būti 
kirpėja. Čia vaikšto kirpėja. 
Čia kėdė, sėdi žmogus. Kėdės 
koja. Kerpa. Turi šukas ir 
puškia. Papurškia, tada 
trupučiuką pašukos, eis 
paimti žirklių. Kirpti. Kai 
užaugsiu noriu būti... Gal 
apsisprendžiau. Gal reikėjo 
piešti siuvėją. Gerai. Ten bus 
ir kirpykla ir siuvykla. Ten 
bus vienas darbas, kitas 
darbas. 
 

 

Airidės pasakojimas ką 
pavaizdavo piešinyje: Čia aš. 
Ir čia rūbai. Siuvimo 
kampelis. Čia aš – siuvėja. 
Čia siūlai. Rūbai: diržas, 
„maikutė“, sijonas, suknelė. 
Graži „maikutė“. 
Rankšluosčiai. Čia yra, nu 
suknelės. Aš dar galvoju. Gal 
reikėjo piešti kirpėja. 
 

 
 

Apibendrinimui galima teikti, piešdami ir apibūdindami piešinius, vaikai remiasi savo sukaupta 

patirtimi  apie  artimąją  aplinką  ir  joje  vykstančius  reiškinius. Piešdami vaikai neapsiriboja vienu  



problemos sprendimu (Adriana nupiešusi siuvėja, mąsto galimybę piešti kirpėja). Mergaitės sukurtas 

piešinio apibūdinimas – lyg trumpa pasakaitė, turinti pradžią, dėstymą, ir pabaigą, Tai yra 

siuvėja pastebi pėdsakus – atsiranda namuose vilkas – siuvėja tampa šokėja – iškeliauja į kitą 

šalį. Apibūdinime vartojama bendrinė sąvoka „siuvėja“, „šokėja“, bet ne pačia save. Galima 

pastebėti ir mergaitės fantazijos proveržį „Norėjo matyti mažytės fėjas, bet nepasigavo.“ Nors 

berniuko traukinys gan realistinis, galima pastebėti nedidelį fantazijos proveržį „Sprogimo 

tinklas. Įsipainiojo bombą. Kad galėtų pravažiuoti traukinys“. Vaikų vizualinei kūrybai įtaką daro 

suaugusiųjų veiksmai, realūs reiškiniai, juos atkartoja natūraliai, nes piešdami vaikai geba suteikti 

daiktams ar reiškiniams naujų prasmių. 

 
IŠVADOS 

 
Tyrimo hipotezė pasitvirtino, jog 5-6 metų amžiaus vaikai jau turi pagrindinius 

bendruomenės narių profesijų vaizdinius. Ryškiausi yra šeimos vaizdiniai.  

1. Tyrimas atskleidė, jog 5-6 metų amžiaus vaikų šeimos ir profesijų vaizdiniai ryškūs. 

Vaikai dažniausiai pasakoja apie motinos, tėvo, artimųjų žmonių vaidmenis. 

2. Kūrybiniai žaidimai yra mėgstamiausia 5-6 metų amžiaus vaikų savarankiška veikla, 

kurioje jie nori žaisti, nevadovaujami suaugusiojo. 

3. 5-6 metų amžiaus vaikai pasirenka vaidmenis remdamiesi bendruomenės narių 

vaizdiniais. Vaikai dažnai imituoja gydytojo, kirpėjo, statybininko ir kt. darbus. 

4. Tyrimas parodė, jog egzistuoja skirtumas tarp 5-6 metų amžiaus berniukų ir mergaičių 

profesijų vaizdinių. 

5. Apibendrinus 5-6 metų amžiaus vaikų kūrybinių vaidmeninių žaidimų stebėjimus, galime 

teigti, kad: 

- žaidime atkartojami realūs veiksmai; 

- dažniausiai žaidime atsispindi vaikus supanti aplinka; 

- žaidimų vaidmenyse atsispindi išoriniai suaugusiųjų veiklos ir jų santykių 

požymiai; 

- savarankiškai pasirinktas žaidimo siužetas, skatina vaikų kūrybiškumą, 

išradingumą; 

- per žaidimus 5-6 metų amžiaus vaikai lavina suvokimą, jausmą ir emocijų 

pasaulį, įgauna patirties. 

Išnagrinėjus visus tyrimo duomenis ir išklausius 5-6 metų amžiaus vaikų nuomones, 

galiu teigti, jog mano iškelta hipotezė pasitvirtino. 5-6 metų amžiaus vaikai jau turi 

pagrindinius bendruomenės narių profesijų vaizdinius. Ryškiausi yra šeimos vaizdiniai.  
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2 priedas 

STEBĖJIMO PROTOKOLAS NR. 1 

Data: 2011-12-03 
Laikas: 10.45 – 11.30 
Stebėtoja: R. M.  
Stebėjimo tikslas – išsiaiškinti, ar atsispindi vaiko kūrybiniame žaidime bendruomenės 
profesijos. 
Kūrybinis vaidmeninis žaidimas „Statybininkai“ 

Auklėtoja siūlo vaikams apsidairyti po grupės aplinką, pamąstyti kuo jie norėtų šiandieną 
būti, kokią profesiją pasirinktų žaidimams. Patys galėtų atsirinkti, pagal profesijas, atitinkamus 
daiktus ir priemones, įsikurti žaidimų erdvę. Vaikai aktyviai įsitraukė į žaidimus. 

Paulius, Rokas ir Dovydas nusprendžia pastatyti miestą. Vaikai nueina į „statybinių 
medžiagų“ erdvę, kus sudėta stambios kaladės, šalia jų įvairios krovininės mašinos kiti 
reikmenys.  Paulius užsideda šalmą, Rokas ant kilimo nešasi kalades, Dovydas pasiima mašiną-
kraną.  

Paulius: Aš, nu statybos viršininkas. Rokas pavaduotojas. Rokai, tu statysi namus. Jus 
mano draugai. Draugai darbininkai. Statome namus. Statysi dvi duris. Rokas stato namus. 
Dovydas tiesia kelią. Paulius rodo: Vežam per čia. Paulius rodo kur važiuoja mašinos, pastebi, 
jog baigiasi kelias. Paulius fantazuoja: Ir nušokam į kitą vietą. Dovydai, nu kelią reikia statyti iš 
tokių ilgų. Labai ilgų kelių. Dabar neturiu... Susimąsto. Tęsia kalba toliau: Nu Dovydai tu 
darbininkas, taisytojas. Kelius taisai, su kranu. Rokas iš stačiakampių ir trikampių bando 
padaryti namo langus. Abejoja ar laikysis. Rokas: Langus, per lankus. Ir tai bus gerai. Paulius 
pritaria: Nenukris, nenukris. Tikrai. Tikrai nenukris. Tai bus gerai. Statyk dvi duris iš plytų. 
Paduoda stačiakampio formos kalades. Tai tiek ir baigta. Iš cemento, patepk, kad prisilipdytų, 
kad prisiklijuotų, imituoja jog kaladę tepa cementu, laikys. Dovydas svarsto ar su kranu žaisti, ar 
toliau iš kaladžių kelią statyti: Tai, tai aš turbūt kraninkas. Paulius atsisuka ji Dovydą, pastebi 
jog jis ardo kelią: Ei, tu užkabink kelią, čia važiuos traukinys. Reikia suvesti. Mano tėtis 
kelininkas. Aš žinau. Dovydas prieštarauja: Ei, nereikia! Pirmiausia reikia pastatyti kelią. Va 
čia. Parodo kur reikia. Pasiima mašiną-kraną ir važinėja aplink statinį: Važiuok! Čia palauk, čia 
prašau, čia sukti. Netyčia užkabina namą ir sugriauna dalį pastatų. Rokas pasipyktina: Aš 
statybininkas. Stačiau o tu sugriovei. Paulius paima kalades ir stato: Statysiu čia tokį tunelį. Va 
čia tunelis bus. Taip trikampis, čia kvadratas. Gerai. Pasiima mobilųjį telefoną skambina. Kalba 
telefonu: Direktoriau, jau viskas. Pastačiau. Gerai.  Dovydas pasiima mašiną-kraną ir nuneša į 
vietą pastatyti. Paulius nusiima šalmą, padeda ant lentynos ir nueina pasižvalgyti po grupę. 
Rokas toliau iš kaladžių stato statinius.  

 
Išvados. 5–6 metų amžiaus vaikų kūrybinio vaidmeninio žaidimo „Statybininkai“ lygis 

aukštas, statiniai gražūs. Tai rodo, kad šio amžiaus vaikai žino apie statybininko profesiją, net 
akcentuoja, kad viską žino, kadangi tėtis statybininkas. 

 

 

 

 



STEBĖJIMO PROTOKOLAS NR. 2 

Data: 2011-12-06 
Laikas: 10.30 – 11.00 
Stebėtoja: R. M.  
Stebėjimo tikslas – išsiaiškinti, ar atsispindi vaiko kūrybiniame žaidime bendruomenės 
profesijos. 
Kūrybinis vaidmeninis žaidimas „Kirpykla“ 

Justas, Ema ir Airidė žaidžia grožio kampelyje, įsirengia kirpyklą. Prie veidrodžio pasistatė 
dvi kėdutes. Justas pasodina mergaites prieš veidrodį. Atsistoja už  Airidės. Nuo lentynėlės 
pasiima buteliuką, palenkia mergaitei galvą ir imituoja plaukų trinkimą, mergaitės plaukai ilgi, 
su fenu išdžiovina plaukus, šukuoja.  Ema imituoja, jog dažosi akių vokus ir klausia: Justai, ką 
tu darai. Justas: As kijpėjas. As kvepinu. Naudoja kvepalų buteliuką. Pasiima nuo šampūno 
pakuotę. Plaunu galvą. Nuo lentynėlės paima mažą kvepalų buteliuką. Pakvepinsime zandukus. 
Įsiterpia Ema: Padaryk man plaukus. Justas tęsia savo darbą toliau, paima tuščia lūpdažį. A, 
dabaj gazinu lūpas. Man patinka dijbti kijpėju. Airidė: Justai, iš kur tu žinai apie kirpėjos 
darbą? Justas glostydamas plaukus sako: Zinau. Ziūjių multiką. Viskas gali jau eiti. Dabar 
Emos eilė. Airidė pasiima plaukų feną ir pati džiovina plaukus: O, aš su mama einu į kirpyklą. 
Ema sėdėdama kėdėje: Aš irgi. Dabar plauk. Justas pasiima nuo šampūno buteliuką ir trina 
plaukus: As isplausiu. As su mama einu ir jos laukiu, stebiu, ką ten dajo. Justas ant lentynėlės 
pastato buteliuką ir paima plastikos tūtelę ir sako: dabaj pilkoju. Vedžioja per plaukus. Airidė 
žiūrėdama į veidrodį klausia: Justai, prašau pasakyk ką tu darai? Justas atsako ir parodo Emai 
buteliuko atikėtę, kur pavaizduota plaukų dažymas. Ema: Jis dažo plaukus man kita spalva. 
Justas: Pilka. Aridė pamato buteliuką: Tu mano paėmei. Atima ir įsideda į rankinę. Žiūrėk tu 
man. Kol Airidė aiškinosi su Justu, Ema baigė džiovinti su fenu plaukus, pasiima rankinę ir 
išeidama, atsisveikina: Viso gero. Ateisiu kitą kartą. Justas: Viso gero. Airidė pašoka nuo kėdės 
ir nubėga, pas mergaites, kurios žaidžia grupės „ramybės“ kampelyje. Justas paima šluostę: Aš 
pasisluosiu ir pasitvajkysiu. Palauksiu, kol ateis. Likęs vienas dėlioja, tvarko buteliukus.  Nueina 
prie „stalo žaidimo“ kampelio.  

 
Išvados. Paaiškėjo, jog vaikai dažnai lankosi kartu su mama kirpykloje. Šiame žaidime 

ypatingai atsispindi visuomenės aplinka. Nes vaikai artimai susiduria su kirpėjos profesija. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
STEBĖJIMO PROTOKOLAS NR. 3 

Data: 2011-12-10 
Laikas: 10. 20 – 11.00 
Stebėtoja: R. M.  
Stebėjimo tikslas – išsiaiškinti, ar atsispindi vaiko kūrybiniame žaidime bendruomenės 
profesijos. 
Kūrybinis vaidmeninis žaidimas „Siuvykla“ 

Emilija žaidžia „Virtuvėlės“ kampelyje. Naudodama indelius vaizduoja, jog gamina valgį. 
Prieina Aurėja ir Airidė, siūlo Emilijai įsirengti siuvyklą. Emilija sutinka. Šalia virtuvinio 
kampelio ant stalo, mergaitės, pasistato siuvimo mašiną, prisideda iš skrynelės medžiagų 
atraižėlių. Aurėja atneša lėlyčių drabužėlių.  Emilija pastato kasos aparatą. Airidė atsisėda prie 
stalo, prisitraukia žaislinę siuvimo mašiną, pasiima medžiagos atraižų ir siuva. Aurėja atsisėda 
šalia, lanksto medžiagų atraižėles. Emilija: O, ką man daryti.  Aurėja: reikia pasigaminti 
pinigų. Emilija sutinka. Nueina į „dailės“ erdvę ir pasiima popieriaus, žirkles, flomasterius. 
Atsineša ir pradeda gaminti pinigus. Aurėja skaičiuoja pinigus, kuriuos pagamino Emilija. 
Emilijai nusibosta ir nueina darbuotis į „virtuvę“. Aurėja: Emilija, tu vis tiek žaidi. Aš siuvyklai 
vadovausiu. Lankstysiu ir liginsiu. Mano draugė siuva. O, tu būsi virėja. Emilija: Virėjos, jos 
verda valgyti. Mergaitės žaisdamos, kiekviena užsiėmusios savo veikla, šnekučiuojasi. Airidė: 
Aš turiu namuose siuvimo mašiną, žinoma žaisline. Visada žaidžiu. Aš pati išmokau siūti. Žinau. 
Aurėja: Tu man padedi lankstyti, siūti. Viską padedi. Airidė: Aurėja yra beveik viršininkė. Taip, 
Aurėja. Aurėja: Taip. Airidė: Gerai sugalvojai. Turime aparatą kur parodo kainą. Emilija 
atneša mergaitėms puodelius: Prašau sultys. Aurėja: O, ačiū. Kaip malonu.  Airidė lanksto 
medžiagą ir sako: Reikia sumokėti už pasiūtą daiktą. Emilija atneša mergaitėms lėkštutes: Jūsų 
maistas. Sausainiai su kava. Mergaitės: Ačiū. Emilija: Sriuba. Aurėja: Emilija mus maitina. 
Mes einame į jos „Nykštukų“ kavinę. Airidė ima lėlytės patalynę: Siuvame ne tik rūbus, bet 
turime susiūti šituos patalus. Pribėga Paulius: Ateikit, ateikit pas mane. Aš tau parodysiu... 
Mergaitės: Gerai. Mergaitės nubėga ant kilimo kur Paulius pastatė gražią iš konstruktoriaus pilį. 
Atėjo laikas ruoštis į kiemą.  

 
Išvados. Šiame žaidime atsispindi siuvėjos ir virėjos darbas. Mergaičių žaidime pastebime 

tikslų siuvėjos darbo pobūdžio atkartojimą. Tai siuvimo mašina, medžiagų atraižos, lygintuvas, 
lyginimas, lankstymas. O svarbiausia, kad mergaitės teikia, jog už pasiūta daiktą reikia 
susimokėti. Žaidime akivaizdžiai atkartojama realūs vaizdai.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



STEBĖJIMO PROTOKOLAS NR. 4 

Data: 2011-12-13 
Laikas: 10.00  – 11.30 
Stebėtoja: R. M.  
Stebėjimo tikslas – išsiaiškinti, ar atsispindi vaiko kūrybiniame žaidime bendruomenės 
profesijos. 
Kūrybinis vaidmeninis žaidimas „Šeima“ 

Šeimos kampelyje yra trys vaikai: Emilija, Adriana, Justas. Emilija pasiūlo vaikams pažaisti 
„namus“. Emilija: Aš būsiu mama. Tu Adriana būsi dukrytė, Justas - tėtis. Aš pagaminsiu pietus. 
Adriana imasi dukters vaidmens. Justas tėčio. Emilija eina prie „virtuvėlės“, ima indelių 
komplektą ir imituoja, kad kažką maišo puode. Tuo metu Adriana ir Justas išdėlioja lėkštutes, 
puodukus. Emilija: Dukrele, eik pažaisti. Tegu, tėtis deda lėkštutes. Adriana švepluodama: 
Mamytė as ilgi noliu. Emilija: Ne! Tu maža. Adriana imituoja verksmą. Justas ją ramina. 
Emilija: Gerai. Pietūs paruošti. Sėskime valgyti. Adriana komentuoja: Mamyte, kokia skani 
košė. Emilija nueina prie „virtuvėlės“: Dukryte, atnešk indus, reikia išplauti. O, tu, tėti, važiuok į 
darbą. Adriana neša nuo stalo indus. Emilija žaidžia su indais: plauna, dėlioja ant lentynų. 
Justas: Nu, važiuoju į dajbą. Emilija: Gerai. Adriana, o mes važiuosime į parduotuvę. Pasiima 
vežimėlį ir važiuoja į parduotuvė. 

 
Išvados. Šiame žaidime atsispindi vaikų suvokimas apie šeimą. Žaidime akivaizdžia 

atkartojami realūs veiksmai. Matom, jog remdamiesi savo jau įgyta patirtimi, suaugusiųjų 
veiksmus atkartoja labai natūraliai. Naudojasi priemonėmis, kurių reikia tai situacijai. Todėl 
galime teikti, jog šeimos profesijos šiame žaidime atsispindi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



STEBĖJIMO PROTOKOLAS NR. 5 

Data: 2011-12-13 
Laikas: 10.00  – 11.30 
Stebėtoja: R. M.  

Stebėjimo tikslas – išsiaiškinti, ar atsispindi vaiko kūrybiniame žaidime bendruomenės 

profesijos. 

Kūrybinis vaidmeninis žaidimas „Policijos nuovada“ 

Grupės eismo kampelyje pastatyta 4 m. kelio trasa. Jokūbas, Adomas ir Paulius iš plastikinių 

konstruktorių stato „Policijos nuovadą“. Jokūbas ir Adomas užsivelka signalinę lemenę. Paulius 

užsideda policininko kepurę. Jokūbas pasiūlo susitarti, kas už ką atsakingas: Aš būsiu policijos 

nuovado viršininkas. Adomas – komisaras. O, tu, Pauliau, būk vairuotojas. Policininkas - 

vairuotojas. Paulius: Gerai. Tai gal man keliuose stovėti. Jokūbas: Aš su Adomu saugosiu 

policijos „nuovadą“. Adomas pastatė kaleimą. Paulius: Gerai. Nu, nu aš važiuoju gaudyti 

„nusikaltėlius“, „bandytus“. Pasiima policininko reguliuotojo lazdelę, sukinėja, burzgia, bėgioja 

po grupę ir ieško nusikaltėlio. Tuo tarpu Jokūbas ir Adomas su mažomis mašinėlėmis žaidžia 

„trasoje“. Paulius randa lėlę-barbiną, paima ir atneša Jokūbui. Paulius: Jokūbai, pagavau 

nusikaltėlį. Kišk jį į „kaleimą“. Jokūbas paima lėlę-barbiną ir atiduoda Adomui. Paulius nusiima 

kepurę ir padeda į lentyną. Jokūbas: Adomai, yra iškvietimas, važiuojame. Pasiima mašinėles ir 

važinėje trasoje.  

Išvados. Šis žaidimas prasideda susitarimu. Vaikai susitaria kas kuo bus. Vaikai suvokia, jog 

negeri žmonės, turi būti uždaryti. Taip pat žaidime buvo pastebėta, jog vaikai atkartoja 

suaugusiųjų veiksmus, bei pokalbius.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3  priedas 

PIEŠINIO ANALIZĖS TYRIMO PROTOKOLAS Nr.  

Vaiko vardas  Amžius Data Tyrėjas Tyrimo trukmė 

KLAUSIMAI VAIKO ATSAKYMAI PASTABOS 
1. 2. 3. 

Kaip manai, kas tavimi 
rūpinasi namuose? 
 

  

Kaip manai, kas tavimi 
rūpinasi darželyje? 
 
 
 
 

  

Kaip manai, kokių 
profesijų žmonės rūpinasi 
tavimi? 
 

  

Kaip manai, kuo dirba 
tavo mama? 
 
 
 
 

  

Kaip manai, kuo dirba 
tavo tėtis? 
 
 
 
 

  

Kaip manai, kuo norėtai 
būti užaugęs? 
 
 
 
 
 
 

  

Tu užaugęs būsi .... 
Gal galėtum nupiešti? 

  

Labai gražiai nupiešei, 
gal galėtum papasakoti ką 
tu čia nupiešei? 
 
 
 
 

  

 

 


