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Lentvaris 



Veiklos „Profesijos“ aprašymas 

Grupė: ikimokyklinio amžiaus „Voveryčių“ grupė, 3-4metai. 

Tema:  „Profesijos“ 

Ugdymo(si) situacija: Ankstyvoji vaikystė, ikimokykliniai metai daugeliu atžvilgiu yra labai svarbus 

amžiaus tarpsnis, turintis didelės įtakos tolimesnei žmogaus raidai. Tai, kuo vaikai užsiima, kaip jie yra 

ugdomi šiuo laikotarpiu, lemia ir jų karjeros siekius. Dažnai manoma, kad karjera yra suaugusio žmogaus 

reikalas, o maži vaikai niekaip su tuo nėra susiję. Tačiau prastarųjų metų tyrimai leidžia drąsiai tvirtinti, 

kad vaikystę galima laikyti laikotarpiu, kada padedami pagrindai, tam, ką vėliau savo karjeros kelyje 

pavyksta pasiekti suaugusiam žmogui. 

      Ikimokyklinio amžiaus vaikai yra ypač smalsūs. Smalsaudami vaikai pažįsta save ir pasaulį, lavina 

savo mąstymo gebėjimus, išbando įvairų elgesį, sužino, kas jiems patinka, o kas – ne. Todėl domėjimasis 

naujais dalykais, patirtis labai svarbi karjerai, ji padeda formuotis vaikų supratimui, apie jų interesus, 

vertybes, gebėjimus. 

 

Tikslas: Susipažinti su įvairiomis profesijomis, aiškintis apie jų veiklą, suprasti, kad visos profesijos 

svarbios, įvardinti savo tėvų profesijas. 

Uždaviniai: Aptarti žmonių profesijų įvairumą, jų pavadinimus. Aptarti, kuo žmonių darbai mums 

padeda gyventi. Skatinti tėvus bendrauti ir bendradarbiauti, įtraukti juos į ugdymo(si) procesą. 

 

Įvadinė dalis 

Vaikai apžiūrėjo paruoštas grupės erdves, įvardino atitinkamas profesijas, apžiūrėjo priemones, 

išsiaiškino ką veikia gaistrininkas, pardavėjas, mechanikas, gydytojas,bibliotekininkas, policininkias, 

dailininkas.  
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Pagrindinė dalis 

        Džiaugiamės, kad vis dažniau tėvai įsijungia į ugdomąsias veiklas ne kaip stebėtojai, o kaip 

dalyviai. Šį kartą jie pasakojo apie savo profesijas, žaidė su vaikais, atliko užduotys. 

       Viliaus mama supažindino vaikus su buhalterės profesija, vaikams skaitė skaičių pasaką, 

papasakojo apie savo darbo priemones. 

   

       Į svečius pasikvietėme ir darželio slaugytoją, kuri supažindino su savo profesija, papasakojo 

vaikams apie asmens higienos svarbą, dantukų valymo ypatumus, pirmąją pagalbą. Vaikai aktyviai 

dalyvavo pokalbyje, buvo ne tik klausytojai ir stebėtojai, bet ir dalinosi savo turimomis žiniomis ir 

patirtimis, uždavinėjo klausimus.  

    

       Eriko tėtis supažindino vaikus su policininko profesija. Vaikai turėjo galimybę ne tik susipažinti 

su policininkais, išgirdo saugaus eismo ir elgesio pamokėlę, bet ir apžiūrėjo visus policininkų 

turimus daiktus bei automobilį. Išsiaiškino kam reikalingi švyturėliai ir garsinis signalas. 

   

         Elijos krikšto mama supažindino mus su magiškais karoliukais, iš kurių vaikai susivėrė sau 

apyrankes. 

 

 

 



        Filipos mama kalbėjo apie pieno produktus, supažindino vaikus su sūrio gamybos 

technologijomis, pasiūlė vaikams atlikti užduotį „Pasiplėšom“, žaidė žaidimą „Katinas ir pelės“. 

   

 Baigiamoji dalis 

       Vaikai įgytas žinias pritaikė praktiškai, atlikdami užduotys, žaisdami didaktinius, loginus, 

dėlionių žaidimus. 

   

    

       Svajojome, svarstėme, pgalvojome ir išsakėme savo mintis, kuo norėtume būti užaugę, jas 

sudėjome į lankstinuką. Taip vaikai turės gražų prisiminimą iš ankstyvos vaikystės, o gal kažkieno 

svajonė virs realybė.  

 

 

 

 



Vaikų mintys: 

Kajus(3m.7mėn.): „Nu... Kai užaugsiu, didelis Kajus būsiu. Darbe dirbsiu. Policininkas būsiu.“ 

Erikas(3m.8mėn.): „Aš būsiu policininkas, kaip tėtis. Visus gaudysiu vagis, šaudysiu... Tiesiog 

dirbsiu.“ 

Rugilė(3m.10mėn.): „Daktaras būsiu. Gydysiu lėlytę mano. Pilvuką jai skaudės.“ 

Konrodas(3m.6mėn.): „Mašina važinėsiu. Darbas bus mano toks. Namo važiuosiu.“ 

Filipa(3m.9mėn.): „Norėčiau kirpėja būti. Kirpčiau plaukus, kurie užaugo. Man kažkodėl patinka 

kirptis.“ 

Vilius(3m.3mėn): „Tete norėčiau būti, kai užaugsiu. Darbe pas dėdes dirbsiu. Tetė bus mažas, o aš 

didelis ir važiuosiu dirbti.“ 

Smiltė(3m.7mėn.): „Kaip sesė būsiu, o paskui kaip mama. Dirbsiu su mama. Aš dirbsiu ir mylėsiu 

savo mamą.“ 

Alisa(3m.6mėn.): „Mama būsiu, dirbsiu.“ 

Viltė(3m.6mėn.): „Didelė būsiu. Pas mamą dirbsiu. Važiuosiu paimsiu tapkes. Man reikia naujų 

tapkių.“ 

Dagnė(3m.3mėn.): „Nežinau, aš kai užaugsiu dirbsiu kompiuterį. Dirbsiu, dirbsiu daug. Pinigų 

uždirbsiu daug. Skanėstus pirksiu, saldainius.“ 

Aleksandras(3m.11mėn.): „Šitą.“ (rodo paveikslėlį, kuriame pavaizduotas mechanikas). 

Aironas(3m.3mėn.): „Kaip užaugsiu aš būsiu greituolis. Gelbėsiu vaikus. Kada ugnis įbėgs į 

namus, tada aš langą darysiu ir vandens pilsiu.“ 

Domantas(3m.9mėn.): „Aš užaugsiu dirbsiu va šitą.“ 

Teodoras(4m.1mėn.): „Darbe dirbsiu. Taisysiu mašiną.“ 

Adriana(3m.9mėn.): „Aš policijoj dirbsiu. Dirbsiu darbus. Žmogus gelbėsiu.“ 

Elija(3m.8mėn.): „Namuose būsiu kai užaugsiu. Dirbsiu kažką.“ 

Darian(3m.10mėn.): „Aš policininkas būsiu. Banditus gaudysiu. Ir dar banditams duosiu diržo.“ 

Elzė(3m.8mėn.): „Elzytė užaugus norėtų būti gydytoja. Gydytų vaikučius, darytų jiems skiepukus 

ir imtų kraujuką. Dar gydytų jų pilvukus ir ausytes. O kai verktų, nuramintų – duotų jiems lipdukų.“ 

Laura(4m.2mėn.): „Mokytoja.“ 

Martynas(3m.5mėn.): „Apžiūri pasiūlytus paveikslėlius, išsirenka kortelę su pavaizduota 

mechaniko profesija.“ 

 

 

Veiklos komentaras 

Mokslininkas D. Superis teigia, kad vaikų ugdyme yra svarbūs šie veiksniai: 

- Vaikų smalsumas; 

- Vaikų polinkis tyrinėti; 

- Vaikų interesų vystymasis; 

- Vaikų pažintinių gebėjimų vystimasis; 

- Vaikams svarbūs asmenys; 

        Labai svarbu ikimokykliniame amžiuje kuo ankščiau vaikus supažindinti su įvairiomis profesijomis, 

suteikti vaikams žinių apie karjeros galimybes savo aplinkoje, o vėliau ir natūralioje darbinėje veikloje. 

       Šie svarbūs asmenys galintys vaikus supažindinti su įvairiomis profesijomis ir yra tėvai ir pedagogai. 

Vaikai daugiausiai žino apie tas profesijas, su kurių atstovais jie susiduria savo aplinkoje. Stebėdami ir 

susipažinę vaikai, žaisdami vaidmenų žaidimus, imitavo tėvų, pažįstamų darbus. 

         Stebėdami jie gavo informacijos apie tam tikras profesijas, perėmė elgseną, suvokimą, susipažin su 

platesniu profesijų ratu. 


