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Įvadinė dalis 

 

Ryto rato pokalbio metu vaikai aiškinosi ką reiškia patarlė ,,Darbas 

žmogų puošia“. Džiaugiuosi, kad vaikai samprotavo, drąsiai reiškė 

savo nuomonę apie tai, kodėl žmonės dirba, kuo naudingos įvairios 

profesijos, kokios reikalingos priemonės skirtingiems darbams.  

 

Grupė: mišraus amžiaus ikimokyklinė ,,Skruzdėliukų“ gr. 

Tema: „Kur dirba žmonės?“ 

            Tikslas: Aiškintis kur dirba žmonės, kuo naudinga jų profesija, domėtis savo ir grupės draugų 

tėvelių profesijomis. 

Uždaviniai: Atkreipti dėmesį, kuo yra svarbus kiekvieno žmogaus darbas; Atpažinti ir 

įvardinti pagrindines profesijas pagal pateiktus paveiksliukus; Gebėti klasifikuoti   daiktus  

atitinkančiai profesijai, juos pavadinti; Ugdytis pastabumą, analizuoti video medžiagą ,,Kur dirba 

tėveliai?“; Pagarbiai bendraus su policijos pareigūnu, klausysis ir kalbės apie tai ką žino ir mato. 

 Reikalingos priemonės:  žaidimas medinis rąstas su spynomis ir grandine; veržliarakčių 

priemonė; medinės dėžės ir ritinėliai, rūšiavimo žaidimas ,,Virtuvė“;  magnetinis žaidimas ,,Kur dirba 

žmonės?“; kirpimo žaidimas ,,Spalvočoiukai kirpykloje“; plaukų segtukų skaičiavimo priemonė 

,,Ilgakasė mergaitė“; smulkiosios motorikos lavinimo priemonė ,,Pasiūsiu drabužėlį“; žaidimas 

,,Keksiukų šalis“, žaidimas su pincetu ,,Dažytojai“; žaidimas ,,Pamelžk karvutę“; žaidimo ,,TAIP-

NE“ kortelės; judrus žaidimas su kauliuku ant grindų ,,spalvotų figūrų takeliu“; svečiuose Lietuvos 

policijos pareigūnas; atšvaitai; pėsčiųjų perėjos takelis“;  įvairios tuščios dėžutės nuo maisto produktų 

žaidimui ,,Parduotuvė“; kasos aparatas su pinigais; krepšys prekėms; tėvelių filmuota video medžiaga 

apie jų darbą; iliustracijos apie įvairias profesijas;  



Pagrindinė dalis 

Vaikai galėjo patikrinti informaciją, sužinoti ir išsiaiškinti kuo daugiau apie žmonių darbą žaidime 

,,Taip ir Ne“. Išsidalinę po vieną žalią kortelę, kurią pakėlus vaikas sutiko su auklėtojos perskaitytu 

teiginiu, o raudoną kortelę pakėlus vaikas prieštaravo ir nesutiko su auklėtojos teiginiu ir turėjo 

pagrįsti savo nuomonę. Pavyzdžiui, teiginys: ,, Ar tiesa, kad gydytojai siūlo valgyti daug saldainių, 

kad dantukai augtų sveiki?“ 

          

Tėveliai ne visada gali atvykti dienos metu į darželį ir dalyvauti ugdyme,  tad vaikai labai nustebo 

pamatę juos interaktyvios lentos ekrane, įdėmiai klausėsi jų pasakojimo apie savo darbą, filmuko 

metu taip pat žaidėme žaidimą ,,Atrask kas tinka?“, kai vaikai iš įvairių ant kilimo išdėliotų daiktų 

turėjo atrasti konkrečiai profesijai reikalingas priemones. 

           

Vaikai sukluso, kai išgirdo beldimą į duris ir paskubėjo pažiūrėti kas atėjo į svečius. Visi garsiai 

sušuko nustebę: ,,Policija“. Džiaugiuosi, kad vaikai jautėsi drąsiai, klausinėjo apie tai ką policija 

veikia darbe, kokią mašiną vairuoja, kaip pagauna negerus žmones. Policijos pareigūnas papasakojo 

kokiu telefono numeriu reikia skambinti atsitikus nelaimei. Parodė darbo priemones kurias nešiojasi 

nuolat su savimi, viskas prisegta prie diržo: telefonas, antrankiai, kurie reikalingi surakinti nusikaltėlį, 

kad nepabėgtų; ,,bananas“ reikalingas sudrausminti. Vaikai sužinojo kaip svarbu atsargiai elgtis 

gatvėje, pareigūnas parodė, kaip saugiai eiti per pėsčiųjų perėją, atsisveikindamas įteikė visiems 

vaikams ir suaugusiems po atšvaitą, kad būtume saugūs ir  matomi gatvėje. 



            

Padėję atšvaitus į spinteles, vaikai jose rado profesijos paveiksliuko dėlionę,  kurios antrą pusę turėjo 

atrasti žaidimo erdvėse. Užduotis ne visiems vaikams buvo lengva, todėl kai kuriems surasti savo 

žaidimo vietą padėjo suaugę.  Magnetinėje lentoje vaikams puikiai sekėsi parinkti tam tikrai 

profesijai po 4 reikalingas priemones. Drabužių ,,siuvimas“, vėrimas per skylutes lavino smulkiąją 

motoriką. Statybose berniukai iš įvairių kartoninių dėžučių, ritinėlių statė namus ir net Gedimino pilį. 

          

Kirpykloje mergaitės šukuosenomis papuošė ne vieną popierinį žmogeliuką. Kirpo popierinius 

plaukus, lygino jų ilgį ir plotį, o viena supinta mergaitė, norėjo prie kasos tiek segtukų prisegti, koks 

skaičiukas prie tos kasos pritvirtintas. Dailininkas ieškojo paveikslui įvairiaspalvių dažų, kurie 

tarpusavyje buvo susimaišę ir juos reikėjo surūšiuoti naudojant pincetus. 

         

Ernestas tobulino savo skaičiavimo ir smulkiosios motorikos įgūdžius parinkdamas reikalingą raktelį 

ir atrakindamas spyną.  Maksimas aiškinosi kokios skirtingos gali būti veržlės ir kaip parinkti tinkamą 

veržliaraktį norint atsukti ar užsukti veržlę. Pas odontologą apsilankė Majus. Jis aiškinosi koks 

maistas yra sveikas ir koks nesveikas. Prisiminė, kaip reikia saugoti dantukus, kad jie augtų sveiki ir 

švarūs, samprotavo, kas atsitiks jei valgysime daug saldumynų ir nevalysime dantukų. 



           

Milana bandė atrasti įvairias geometrines figūras, skaičius, gėlytes, namą  tampydama įvairiaspalves  

gumytes ant vyniukų. Ignas bandė sudaryti skaičių seką nuo 1 iki 10, pavadinti ne tik skaitmenį, bet ir 

parinkti keksiukui  tinkamą  viršutinę pusę pagal jos papuošimą, ant kurio buvo tam tikras skaičius 

geometrinių figūrėlių. Aleksandra virtuvėje gamino skanią vaisių arbatą, daržovių salotas, virė vaisių 

kompotą ir moliūgų sriubą. Parinko visiems patiekalams tinkamus paveiksliukus. 

           

Jaunieji ūkininkai galėjo pabandyti ,,pamelžti“ karvutę. Vaikai ne tik smagiai leido laiką, bet ir 

tobulino smulkiosios motorikos įgūdžius. Išpylę vandenį į stiklines aiškinosi, pas ką taurė pilnesnė. 

Parduotuvė kvietė užsukti visus, nes kainos ypač žemos tik ,,1“, ,,2“ ir ,,5“ eurai už vieną daiktą. 

Vaikai nusprendė, kad brangiausi bus saldainiai, šokoladas, sausainiai ir čipsai nes jie nesveiki. O 

košė, kiaušiniai ir pienas kainuos tik po 1 eurą. Vaikai stengėsi atrasti ant monetų tam tikrus skaičius.  

Dažytojams pritrūko dažų,  jų nusipirkti į parduotuvę  turėjo nuvykti  įvairiais būdais: ant pirštukų, 

ant kulnų, šonelių ar ant vienos kojos šokinėjant,  atvykus būtinai pasakyti spalvą ir geometrinę figūrą 

ir grįžti į namus. 

          



Baigiamoji dalis 

Vaikų mintys: 

Adomas: ,,Mato tėtis dirba su skaitliukais, tikrina, sudeda kur reikia dar kartais važiuoja nuvežti 

žmonėms ir kitur kur reikia.“ 

Majus: ,,Tas tikras policininkas tai ir ginklą turėjo, aš mačiau po striuke“ ,,Visi visur dirba, po to 

važiuoja į parduotuvę. Jei nedirbsi tai negalėsi nieko nupirkti“ 

Martynas: ,,Darbas žmogų puošia kai žmogus dirba, o kai nedirba tada žmogus tinginys. Aš tai dirbu, 

einu į darželį, o kai neeinu tai sergu arba išeiginės būna arba broliui atostogos.“ 

Milana: ,,Mano tėtis taiso mašinas. Net filmas buvo, aš tėtį mačiau ten ir Viktorijos Ir dar Lėjos tėtį 

mačiau.“ ,,Aš turiu daug atšvaitų ir tokį meškiuką ir stačiakampis ant striukės.“ 

Akvilė: ,,Mano mama tai parduotuvėj dirba, skaičiuoja pinigus.“ 

Viktorija: ,,Man labai patiko kai atėjo policininkas, jis papasakojo kai negerus žmones gaudo ir 

antrankius turėjo kaip mano brolis, tik pas ji netikri, žaisliniai. Aš atšvaitą pakabinau ant striukės, 

kad mane visi matytų, tada nieko neatsitiks, jokia nelaimė.“ 

Konstantin: ,,Aš busiu kaip tėtis, didelis ir viską dirbsiu.“ 

Ignas: ,,Kai reikia pagalba, tai skambink 112 ir policija atvažiuos, dar gesins ugnį atvažiuos“ 

Ernest: ,,Policija turi mašiną kuri (uuuuu) daro ir visi praleidžia kai važiuoja kažkur“ 

Lėja: ,,Reikia mylėti gamtą ir saugoti,  ir nieko nelaužyti,  ir tada visur bus gražu ir linksma.“ 

Refleksija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikams buvo staigmena pamatyti savo tėvelius interaktyvios lentos ekrane pasakojančius apie 

tai kur jie dirba. Vaikai ne tik žiūrėjo filmuką, bet ir aiškinosi  kokių priemonių reikia jų 

tėveliams: siuvėjai, vairuotojui, buhalteriui, auklėtojai, ar mechanikui, tas priemones vaikai 

galėjo išsirinkti iš ant kilimo gulinčių įvairių daiktų. Žaidime  ,,Taip ir Ne“ vaikai stengėsi 

įsiklausyti į auklėtojos klausimus ir tinkamai į juos atsakyti. Džiaugiuosi, kad vaikai vis ilgiau 

išlaiko dėmesį, susikaupia, susimąsto, pastebi draugo klaidą ir jam paaiškina, kodėl reikia kelti 

kitą kortelę. Vaikai nustebo, kai į grupę įėjo policininkas, vaikai jautėsi drąsiai ir uždavė jam 

daug klausimų, mokėsi kaip saugiai pereiti gatvę, klausėsi pasakojimo apie policijos darbą.  

Džiaugiuosi, kad vaikai domisi profesijomis, kai kurie, net samprotauja kuo norėtų būti užaugę. 

 



Priedai 
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