
Grupė: Dagiliukai 

Laikotarpis: 2020-05-18–2020-05-22 

Tema/Idėja: 

Profesijos 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

Aplinkos pažinimas, sakytinė ir rašytinė kalba, kūrybiškumas, emocijų suvokimas ir raiška, 

tyrinėjimas, higienos įgūdžiai, meninė raiška. 

Amžius: 

3-4 m. 

Ugdymo(si) uždavinys(iai): 

Įgyti daugiau žinių apie įvairias profesijas. 

Aiškintis, ką svarbaus ir naudingo žmonės veikia. 

Skatinti tėvus bendrauti ir bendradarbiauti kartu su vaikais. 

Gebėti atsakyti keliais rišliais sakiniais į pateiktus klausimus. 

Lavinti atmintį, mąstymą, kūrybiškumą. 

Galutinis vaiko pasiekimų rezultatas pasiekus uždavinį: 

Supažins su įvairiomis profesijomis, sužinos kuo jos skiriasi, kam reikalingos ir naudingos. 

„Plaukimo takelio“ lentelė 

Eil

. 

nr. 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į 

galutinį rezultatą 
Priemonės 

1 Kakės Makės 

pasakojimai 

apie profesijas. 

Aptars, kokias profesijas pristatė 

Kakė Makė, išsirinks, kuri jam pati 

įdomiausia. 

Vaizdo įrašas "Kakė Makė ir jos profesijos. Ką 

pasakė Kakė Makė?" 

https://www.youtube.com/watch?v=93WrwVQOg

rs&feature=emb_logo 

2 Pokalbis 

"Įvardink 

profesiją" 

Tėveliai paklauskite vaikų kuo jie 

užaugę norėtų būti? Fiksuokite 

vaikų kalbą, kaip įsivaizduoja 

save šioje profesijoje. Vaikai 

įtvirtins žinias apie įvairias 

profesijas, tobulės mąstymas, 

kalba. 

Paveikslėlis "Profesijos". 

 

padlet-uploads.storage.googleapis.com 

3 Pasakojimas 

"Ugniagesių 

šunys". 

Paskaitykite istoriją. Papasakokite 

vaikams, kad ne tik žmonės, 

tačiau ir kai kurie gyvūnai dirba 

atsakingus darbus. (Policijoje, 

greitojoje pagalboje ir gaisrinėje). 

Pasakojimas "Ugniagesių šunys". 

 

vaikams.lt 

4 "Išmok 

profesijas ir jų 

pavadinimus su 

Kitsy!" 

Linksmas 

edukacinis 

video 

Prisiminkime profesijų 

pavadinimus su Kitsy! Su tėveliais 

aptarkite kuo naudingos jų 

profesijos, ar jų darbas lengvas, 

ar pavojingas? Vaikai pažins ir 

išmoks naujų profesijų, žinos kas, 

ką ir kaip dirba. 

Edukacinis video. 

https://www.youtube.com/watch?v=TnZdl-a-

7VQ&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=93WrwVQOgrs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=93WrwVQOgrs&feature=emb_logo
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/517628472/a38798f1434f04ca7926788311fca0ae/people_professions_set_vector_10737022.jpg
https://www.vaikams.lt/pasakos/ugniagesiu-sunys.html
https://www.youtube.com/watch?v=TnZdl-a-7VQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TnZdl-a-7VQ&feature=youtu.be


smalsiems 

vaikams. 

5 Edukacinių 

filmukų apie 

gelbėtojus 

žiūrėjimas ir 

aptarimas. 

Pakalbėkite apie gelbėtojų 

profesiją, užduokite klausimų, 

pagal filmuko turinį. Vaikai gebės 

reikšti mintis, žinos pagalbos 

telefoną. 

Filmukas "Pelytė Smailytė ir gelbėtojai". 

https://www.youtube.com/watch?v=vGsKxjMnxG

Y&feature=youtu.be 

 

6 Lavinamosios 

užduotėlės. 

Lavės atmintis, smulkioji 

motorika, regos ir judesių 

koordinacija. 

padlet-uploads.storage.googleapis.com 

 

pinterest.com 

 

padlet-uploads.storage.googleapis.com 

 

pinterest.com 

7 Eksperimentas 

"Bakterijos". 

Atlikite linksmą eksperimentą. 

Paklauskite: ko bijo bakterijos? 

Vaikas išmoks mąstyti , pritaikys 

įgytas žinias praktiškai. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Aprk6XLf9gU 

 

8 Meninė veikla 

„Profesijos". 

Išsirinks norimą darbelį, gebės 

parinkti jam tinkamas priemones. 

Pasitelkęs vaizduotę, pats kurs, 

pritaikys darbelį žaidimui. 

Įvairios priemonės veiklai. 

Karūnėlės. 

pinterest.com 

 

Gydytojui lagaminai. 

pinterest.com 

pinterest.com 

 

Akių gydytojui. 

pinterest.com 

pinterest.com 

pinterest.com 

 

Gaisrininkui. 

pinterest.com 

 

Šiukšliavežė. 

pinterest.com 

 

Vairuotojui. 

pinterest.com 

 

Policininkui. 

pinterest.com 

Tėvų, kitų darželio pedagogų, specialistų pasiūlymai, pagalba vaikų veiklai: 

Padėkite vaikams atlikti siūlomas veiklas, leiskite laisvai rinktis, laisvai leiskite laiką, kurkite, 

turtinkite žodyną. Lauksime vaikų darbelių, veiklų foto ar video :) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vGsKxjMnxGY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vGsKxjMnxGY&feature=youtu.be
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/516828989/0e8296a5a647f6a84317d14a56ffef4d/laiveliai.pdf
https://www.pinterest.com/pin/404198135278485338/
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/516828989/ce8aec04229370d0603d1735af2ccd02/kopustas.pdf
https://www.pinterest.com/pin/454722893611314007/
https://www.youtube.com/watch?v=Aprk6XLf9gU
https://www.pinterest.com/pin/220887556707277013/
https://www.pinterest.com/pin/367113807125353211/
https://www.pinterest.com/pin/313844667752373508/
https://www.pinterest.com/pin/59250551336015313/
https://www.pinterest.com/pin/449656344042187554/
https://www.pinterest.com/pin/215398794657174414/
https://www.pinterest.com/pin/482448178806028637/
https://www.pinterest.com/pin/320459329705989712/
https://www.pinterest.com/pin/93309023513413098/
https://www.pinterest.com/pin/251920172886359134/

