
                       Sveiki, mūsų šauniausi „Boružiukai“, 

                                                                                 

 

Prabėgo  daug savaičių, kai mes bendraujame tik šiltais laiškeliais, labai norime jus visus stipriai 

apkabinti. Siunčiame jums visiems linkėjimus. 

Siūlome veiklas namuose balandžio 20 – 24 dienomis. 

Tema/idėja- „Profesijos“ 

Vaikai iš prigimties būdami smalsūs, yra atviri naujoms patirtims, nuo pat mažų dienų yra linkę 

viską kopijuoti. Jie domisi visuomeniniu gyvenimu ir mėgsta imituoti profesinę veiklą: žaisdami 

prisiima įvairius vaidmenis – gydytojo, mokytojo, gaisrininko, kompiuterių specialisto, 

verslininko, menininko ir pan. 

 

Šią savaitę susipažinsite su įvairiomis profesijomis, įrankiais ar priemonėmis, 

kurias naudoja tų profesijų atstovai. Kai kurios profesijos jums gal jau pažįstamos (pavyzdžiui, 

tavo tėvų), apie kitas tik svajoji, o dar kitos atrodo paslaptingos, nes nežinote, ką veikia tų 

profesijų atstovai.  Labai smagu, kai profesiją pristato artimieji... Padiskutuokite su jais: 

Ką dirba įvairių profesijų žmonės? 

Ko reikia, kad įgytum svajonių profesiją... 

Kokias profesijas galite įvardinti... 

Kuo dirba tavo tėvai? Papasakokite apie jų profesijas...nupieškite... 

Padiskutuokite, kokia profesija yra pati reikalingiausia ir kodėl? 

 

                   

 

 

 

 

 



 Kaip manote, kokios profesijos žmonės pavaizduoti paveikslėliuose? Apžiūrėkite 

darbo įrankius, juos įvardinkite. Papasakokite artimiesiems, kuo norite būti užaugę.  

 O dabar paimkite lapą ir nupieškite piešinį ,,Svajonių profesija“ ( piešinyje pavaizduokite 

save, aprenkite save profesijos rūbais, nupieškite arba iškirpkite iš žurnaliukų 

instrumentus, kurių reikia jūsų svajonių profesijai)... 

 Pabandykite įvardinti tam tikros profesijos darbo pobūdį (pvz.: dainininkas – dainuoja, 
vairuotojas – vairuoja, kirpėjas- kerpa, gydytojas- gydo ir t.t.). Pavaizduotų profesijų pavadinimus 
ištarkite ir išskirkite pirmą ir paskutinį garsą). Eidami pasivaikščioti su tėveliais  pakartokite dydžio 
sąvokas - didelis, mažas, aukštas, žemas, storas, plonas, pvz. kuris medis aukštas, o kuris žemas, kuris 
storas, o kuris plonas“, „kuris namas aukščiausias, o kuris - žemiausias“).  

 

Pažiūrėkite į paveikslėlius, paklausykite apibūdinančių eilėraštukų ir atspėkite kuo 

dirba šis žmogus...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

        Pakvieskite visus didelius ir mažus pažaisti! 

                   Žaidimas „ Aš užaugęs būsiu“ 

 

 

 

Aš rately mūsų vairuotojas būsiu. (2 k.) 

Tu pašok ir išmok, kaipgi jis vairuoja. 

Pyp pyp pyp, pyp pyp pyp, taipgi jis vairuoja. (2 k.) 

 Aš rately mūsų muzikantas būsiu. (2 k.) 

 Tu pašok ir išmok, kaip jis puikiai groja. 

 Dul dul dul, dul dul dul, 

 taip jis puikiai groja. (2k.) 

Aš rately mūsų dailininkė būsiu. (2 k.) 

Tu pašok ir išmok, kaip ji dailiai piešia. 

Brūkšt žemyn, brūkšt aukštyn, 

taip ji dailiai piešia. (2 k.) 

 Aš rately mūsų fotografas būsiu. (2 k.) 

 Tu pašok ir išmok, kaip fotografuoja. 

 Čiki šen, čiki ten – taip fotografuoja. 

Aš rately mūsų tai virėja būsiu. (2 k.) 

Tu pašok ir išmok, kaip virėja verda. 

Bul bul bul, bul bul bul, 

taip virėja verda. (2 k.) 

 Aš rately mūsų tai kirpėja būsiu. (2 k.) 

 Tu pašok ir išmok, kaip kirpėja kerpa. 

 Čik čik čik, čik čik čik, 

 taip kirpėja kerpa. (2 k.) 

 

 



SMAGIAI PASIMANKŠTINOTE?... 

Dabar pamankštinkite ir pirštukus... 

 

Pirštukų žaidimas: 

„Meistraujame“ 

 

 

Vejam, vejam virvutes (du pirštukus sukame vieną apie kitą; kartojant žaidimą 

pirštukai keičiami), 

Kalam, kalam vinutes (vienu pirštu „kalame“ kitos rankos pirštų pagalvėles). 

Tuk tuk tuk, įkalam („kalame“ kumšteliais), 

Taukšt, taukšt prikalam (paplojame, po to smiliumi paliečiame vaiko nosytę). 

 

 

 

PAKLAUSYKITE IR PAMATYKITE KĄ PAPASAKOS APIE ĮVAIRIAS 

PROFESIJAS KAKĖ MAKĖ... 

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

 

 

SU KAKE MAKE SMAGU LEISTI LAIKĄ... IŠMOKIME KARTU 

,,KAKĖS MAKĖS ŠOKĮ“, KAI SUSITIKSIME DARŽELYJE GALĖSIME 

SMAGIAI ŠĮ ŠOKĮ SUŠOKTI...   

https://www.youtube.com/watch?v=VeHmepBOyt4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=93WrwVQOgrs
https://www.youtube.com/watch?v=VeHmepBOyt4


Nupieškite ką dirba tavo tėveliai, o gal turite savo svajonę? 

 

Idėjos darbeliams. 

 

    

Galite susikurti savo kirpyklą. 

Jums reikės: pieštukinių klijų, paprasto popieriaus, spalvoto popieriaus, flomasterių 

ir žirklių... 

 



 

 

 

 

Kartu su tėveliais atlik, 

smagią ir saldžią užduotėlę. 



 

APVEDŽIOK S RAIDĘ 

APVEDŽIOK 



Priedai

 

 



 

 

 

 

 



Laukiame jūsų laiškelių, nuotraukų, kaip sekėsi įveikti užduotėles... 

     Rašykite mums: ramuneprinceva9@gmail.com, austejarakauskaite@gmail.com 

 

APKABINAME VISUS VISUS, LABAI LABAI!!!!!!!!!! 

BŪKITE VISI SVEIKI!!!! 

 

JŪSŲ RAMUNĖ, IRMA IR ONUTĖ 
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