
Ką dirba žmonės? 

4-5 metų amžiaus vaikų nuotolinio ugdymo planas 

2020-02-20 – 2020-02-26 

Ugdymo uždaviniai:  

 Susipažinti su įvairių profesijų pavadinimais 

 Sužinoti, kuo dirbo tėveliai 

 Sužinoti, kaip žmonių profesijos/dirbami darbai padeda mums gyventi. 

 

 

 Filmukai apie profesijas : 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4r39bi0nWY&ab_channel=Kak%C4%9

7Mak%C4%97  

https://www.youtube.com/watch?v=TnZdl-a-7VQ&ab_channel=Kitsy  

 

 ŠEIMOS NARIŲ PROFESIJOS. Pasidalinkite su savo vaiku apie savo 

profesiją. Kaip jūsų darbas padeda žmonėms gyventi? Kas atsitiktų, jei nebūtų 

tokios kaip jūsų profesijos? 

 Paskatinkite vaikus žaisti vaidmeninius profesijų atstovų žaidimus. Žaisdami 

vaikai lavina vaizduotę, kūrybiškumą, mokosi bendradarbiauti ir bendrauti. 

Tai jiems padeda išreikšti savo jausmus, mintis ir pažinti juos supantį pasaulį 

bei žmones. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4r39bi0nWY&ab_channel=Kak%C4%97Mak%C4%97
https://www.youtube.com/watch?v=Q4r39bi0nWY&ab_channel=Kak%C4%97Mak%C4%97
https://www.youtube.com/watch?v=TnZdl-a-7VQ&ab_channel=Kitsy


  Kokios profesijos žmogus pavaizduotas apačioje? Ką mes galime papasakoti 

apie šią profesiją? Ką šie žmonės daro? 

 



Padėk policininkams pagauti vagis. Lavink rankelę ir nubrėžk liniją. 

 



Taip pat galime pasidaryti policijos automobilį. Kokios spalvos jis gali būti? Kas yra 

ant automobilio stogo? 

 

Idėja policininko kepurei  

  Kokios profesijos žmogus pavaizduotas apačioje? Ką mes galime papasakoti 

apie šią profesiją? Ką šie žmonės daro? 



 

Pažiūrėk ir pasakyk, ko reikia ir ko nereikia nereikia dailininkui. 

 



Kūrybinis darbelis. Ant lapo uždėkime vienos spalvos guašo lašelius. Su kieta 

kortele (aš naudojau prekybos centro nuolaidų kortelę) braukime dažus į 

įvairias puses. Dedame dar viena spalvą ir kartojame veiksmus. Ar linksma 

menininko profesija? 

 



 Kokios profesijos žmogus pavaizduotas apačioje? Ką mes galime papasakoti 

apie šią profesiją? Ką šie žmonės daro? 

 



Padėk gydytojui surasti jo darbo įrankius, kurie reikalingi jam. 

 



Suskaičiuokite ir parašykite kiek ir kokių čia yra gydytojų įrankių 

 

Gydytojai taip pat tikrina kaip žmonės mato. Patikrinkite brolio, sesės, savo ar tėvelių 

regėjimą. 



 

Idėja gydytojo kepurei 

 



 Kokios profesijos žmogus pavaizduotas apačioje? Ką mes galime papasakoti 

apie šią profesiją? Ką šie žmonės daro? 

 

Kokiomis priemonėmis naudojasi kirpėja? 

 

Įsivaizduok, jog esi kirpėjas(-a) ir pabandyk apkirpti žmogeliuką. Nudažyk plaukus 

kokią nori spalva. 



  

  Kokios profesijos čia pavaizduotos? Papasakok ir nuspalvink paveikslėlį. 

 



 Papasakok kokios profesijos atstovas vairuoja šias transporto priemones. 

 



 

 Pasikalbėkime apie tai kas būtų nutikę, jei nebūtų buvę tam tikro amato. Pvz.: 

Jei nebūtų statybininkų....  



 



 Pagalvok ir pasakyk kokios profesijos atstovas ir kokių priemonių jo darbui 

reikia, kaip jis jas naudoja? 

 



 

  Rodydami paveikslėlius trumpais sakiniais apibūdinkite profesiją. Pagal 

paveikslėlį pavadinkite profesijos atstovą pagal giminę. Pvz.: gydytojas – 

gydytoja.  



 

Parengė „Geniukų “ grupės auklėtojos: Jurgita Lasevičienė, Gintarė  Vosiliūtė 


