
 

  

 
Jūsų rankose dvi kortelių kaladės: vienoje pavaizduoti įvairūs veiksmai, kitoje – profesijos. Abu 
rinkiniai gali būti naudojami kaip atminties žaidime: 

• Kortelės išdėliojamos piešinėliais į apačią.  

• Žaidėjai atverčia dvi korteles, siekdami surasti porą. 

• Jei pora atrandama, kortelės paimamos iš bendros krūvos, jei ne, padedamos į vietą, 
stengiantis įsiminti, kur kokia kortelė yra. 

• Laimi, kas surenka daugiausiai porų. 
Pastaba: šių kortelių ypatumas yra tas, kad porą sudaro ne vizualiai identiški paveikslėliai, o 
pavaizduotos veiklos identiškumas, pavyzdžiui, šiukšlių rūšiavimas, pagalba draugui, rūpinimasis 
kitais žmonėmis ar gyvūnais). Prieš pradedant žaidimą reikėtų į tai atkreipti dalyvių dėmesį. 

 
Metodo pavadinimas 

Esu rūpestinga / rūpestingas 

Tema 

Metodas kalba apie įvairias rūpinimosi formas kaip neatsiejamą ir svarbią mūsų kasdienės 
patirties dalį, kuri neturi būti priskirta tik vienai iš lyčių. 

Tikslo grupė 

Ikimokyklinio ir ankstyvojo mokyklinio amžiaus vaikai. 

Užsiėmimo trukmė 

Priklauso nuo grupės dydžio. Vidutiniškai apie 30 min. arba tiek, kiek dėmesį gebą išlaikyti 
jaunesnio amžiaus vaikai. 

Klausimai diskusijai 

Kai visos kortelės atverčiamos, svarbu skirti laiko jų turinio aptarimui: 
o Su kuo susiję kortelėse pavaizduoti veiksmai? 
o Kas juos atlieka? Ar visas darbus / veiksmus gali atlikti skirtingų lyčių vaikai? 
o Ar vaikai (žaidimo dalyviai) tai ir gi daro savo kasdienybėje? 
o Ką jiems labiausiai patinka daryti? 

Tikslas 

Dalyviai skatinami suprasti, kad rūpestis yra labai svarbu žmogaus gebėjimas ir jį būtina ugdyti. 
Ši savybė yra bendražmogiška ir negali būti priskirta tik vienos kurios nors lyties atstovams. 
Žaidimas skatina rūpestingąjį vyriškumą suvokti kaip natūralią, žmogiškumo raišką. 

Kitos kortelių panaudojimo galimybės 

Aptariant kortelių turinį galima vaikų paprašyti įvardinti, kas kortelių poros piešinėliuose sutampa 
(atliekamas veiksmas), o kas skiriasi (vaizduojamo vaiko išvaizdos, aplinkos detalės)? Šių 
atsakymų pagrindu toliau plėtojamas pokalbis, ar žmogaus išoriniai požymiai (kūno sudėjimas, 
odos, spalva, plaukų tekstūra ar ilgis) gali daryti poveikį atliekamiems veiksmams ir gebėjimui 
rūpintis kitais. 
Kortelių kaladė taip pat gali būti naudojama kaip priemonė, padedanti suskirstyti dalyvius 
poromis: kortelės sumaišomos, nemačiomis ištraukiama po vieną ir ieškoma dalyvio(-ės), 
turinčio(s) kitą, porą sudarančią kortelę. Kai dalyviai pasiskirsto poromis, galima įgarsinti poroms 
skirtą užduotį. 



 

  

 

 
Metodo pavadinimas 

Profesijos 

Tema 

Metodas skatina keisti stereotipinį požiūrį į „vyriškas“ ar „moteriškas“ profesijas, pabrėžia 
asmenio pasirinkimo svarbą. 

Tikslo grupė 

Ikimokyklinio ir ankstyvojo mokyklinio amžiaus vaikai. 

Trukmė  

Priklauso nuo grupės dydžio. Vidutiniškai apie 30 min. arba tiek, kiek dėmesį gebą išlaikyti 
jaunesnio amžiaus vaikai. 

Klausimai diskusijai: 

Kai visos kortelės atverčiamos, skirkite laiko jų turinio aptarimui: 
o Kokios profesijos pavaizduotos kortelėse? 
o Ar visas jas gali pasirinkti tiek moterys, tiek vyrai? 
o Ar gyvenime vaikai yra sutikę šių profesijų atstovų, moterų ir vyrų? 
o Kuo norėtų būti užaugę? Kodėl? 

Tikslas 

Dalyviai skatinami suprasti, kad profesijos negali būti skirstоmos lyties pagrindu. Svarbiausia yra 
žmonių polinkiai ir siekiai: vyrai gali realizuoti savo profesinius lūkesčius su rūpinimusi susijusiose 
profesijose lygiai kaip ir moterys. 

Kitos kortelių panaudojimo galimybės 

Aptariant kortelių turinį galima vaikų paprašyti įvardinti, kas kortelių poros piešinėliuose sutampa 
(profesija, aplinkos detalės), o kas skiriasi (vaizduojamo personažo lytis, išvaizdos detalės)? Šių 
atsakymų pagrindu toliau plėtojama diskusija ar žmogaus išoriniai požymiai (kūno sudėjimas, 
odos, spalva, plaukų tekstūra ar ilgis) gali daryti poveikį atliekamam darbui ir profesijos 
pasirinkimui. 
Kortelių kaladė taip pat gali būti naudojama kaip priemonė, padedanti suskirstyti dalyvius 
poromis: kortelės sumaišomos, nemačiomis ištraukiama po vieną ir ieškoma dalyvio(-ės), 
turinčio(s) kitą, porą sudarančią kortelę. Kai dalyviai pasiskirsto poromis, galima įgarsinti poroms 
skirtą užduotį. 

Papildomi veiksmai 

Šį metodą reikšmingai papildytų susitikimai su skirtingų profesijų atstovais, ypač tų, kuriuos 
vaikai mato rečiau (pavyzdžiui, moteris pilotė, ar vyras slaugas). Organizuojant tokius susitikimus 
ar ekskursijas pasitelkite tėvus: gali paaiškėti, kad darželio grupės ar klasės vaikų tėčiai ir mamos 
yra pasirinkę lyties požiūriu netipinę profesiją, arba turi tokių pavyzdžių savo aplinkoje. 

Keli patarimai  

Kai kurie vaikai dėl savo patirties ribotumų gali turėti gana stereotipinį požiūrį į profesinius vyrų ir 
moterų pasirinkimus ir reikšti mintis kategoriškai. Tokiu atveju svarbu paaiškinti, kad mūsų 
visuomenei (ar vaiko palinkai) būdingi profesijos pasirinkimai nebūtinai atitinka kitų šalių 
situaciją. Be to vyrų ir moterų profesiniai pasirinkimai skiriasi keičiantis kartoms: pav., kai jų 



 

  

proseneliai buvo jauni, maisto gaminimas buvo laikomas moterišku užsiėmimu, o dabar matome 
daug TV šou, kur maistą gaminą vyrai). Svarbu švelniai praplėsti vaiko suvokimą. 

 
Žaidimą sukūrė Lygių galimybių plėtros centras. 


