
                                                                                                                 
 

Metodas 
Pasikalbėkime apie darbą, susijusį su rūpinimusi 

 

Metodo temos 

Įvairios darbo, susijusios su rūpinimusi formos: pradedant namų ruoša, sodininkystė, ligonių ir 
žmonių su negalia priežiūra baigiant su rūpinimusi susijusiomis profesijomis, tokiomis kaip 
slaugytojo ir mokytojo. Lyčiai neutralus veiklos, susijusios su rūpinimusi vaizdavimas.   
 

Tikslinė grupė 

2- 6 metų amžiaus vaikai. 
 

Dalyvių skaičius 

Neribojamas; gali būti 10 (ar mažiau), bet taip pat 30 (ar daugiau).  
Rekomenduojama dirbti mažesnėse grupėse arba individualiai.  
 

Situacija 

Bet kuriuo metu. 
 

Struktūra 

Reikalinga medžiaga:  

Paveikslėliai, užduočių sąsiuvinis, piešimo pratimai, susiję su paveikslėliais lyčių ir priežiūros 
temomis.  
 

Pasiruošimas 

Rekomenduojamų diskusijos temų rinkinys (žr. toliau).  
 

Trukmė 

Bent 30 minučių, bet gali trukti ir ilgiau.  
 

Patalpa 

Kambarys, kur vaikai gali susėsti apink stalus arba ant grindų. 
 

Eiga 

1 žingsnis: Išdalykite vaikams paveikslėlius. Jie gali dirbti: mažose grupelėse (po 5-7) kiekvienai 
duodant po dėžutę; keliese prie 1 paveikslėlio; arba savarankiškai.  
 
2 žingsnis: Žaidžiant su paveikslėliais vyksta nuolatinė diskusija, kuri skatinama kūrybiškai 
užduodant klausimus: 

o Paveikslėlyje mergaitė vežimėliu veža meškiuką: Kaip meškiukas jaučiasi vežimėlyje? Kas 
iš jūsų taip pat rūpinasi meškiuku? Ar jūs rūpinatės kuo nors kitu? Kaip?  
o Paveikslėlyje vaizduojamas temperatūros matavimas: Kaip meškiukas jaučiasi? Kas 
matuoja jo temperatūrą? Kokia jo veido išraiška? Ar jis nerimauja? Kas tau matuoja 



                                                                                                                 

temperatūrą namuose, kai sergi? Kas matuoja temperatūrą pacientams ligoninėje? Ką 
darome, jei termometras rodo, kad karščiuojame?  
o Paveikslėlyje vaizduojamas susirinkimas mokykloje: Kas pavaizduota paveikslėlyje? Kas 
moko ir aiškina? Darželyje dirba daugiau moterų, ar vyrų? Kodėl? Ar ir jūs žaidžiate 
„mokyklą“? Kas užaugęs nori būti mokytoju? Ar berniukai gali būti mokytojais? Kodėl yra 
mažai mokytojų vyrų? 
o Paveikslėlyje vaizduojamas muzikavimas: Ką daro paveikslėlyje pavaizduota mergaitė? 
Kas su jumis namuose šoka ir dainuoja?   
o Paveikslėlyje vaizduojama pagalba maitinant: Ką daro berniukas? Kodėl jis tai daro? Kas 
dar yra paveikslėlyje? Ar kada nors maitinate savo meškiuką? Ar maitinate ką nors kitą? 
Kas atsitinka, jei niekas mums nepagamina maisto ir mes neturime ko valgyti? Kas valo, 
skalbia, lygina, plauna indus, išneša šiukšles? Kaip jūs padedate namuose? 
o Paveikslėlyje vaizduojamas maisto gaminimas: Ką matote paveikslėlyje? Ką daro? 
Kodėl? Ar berniukams įprasta gaminti maistą? Kas namuose gamina maistą? Ar namuose 
padedate gaminti maistą? Kas ruošia maistą darželyje? Ar berniukai taip pat gali būti 
virėjai? Ar berniukai gali gaminti maistą taip pat gerai kaip mergaitės? Ar gaminsite 
maistą, kai užaugsite? Ką gaminsite? 
o Paveikslėlyje vaizduojamas darbas sode: Ką daro mergaitė? Kodėl? Kas iš jūsų taip pat 
dirba sode? Kas auga ant medžio? Ar mėgstate valgyti obuolius? Kodėl svarbu, kad 
valgytume obuolius? Vaisiai ir daržovės auga savaime, ar kažkas turi rūpintis, kad jie 
augtų? 

 
3 žingsnis: Išdalinamas užduočių sąsiuvinis (tai gali būti kitos dienos veikla) ir leidžiama vaikams 
kartu arba savarankiškai spręsti užduotis prieš tai jas paaiškinus (reikia nuspalvinti, sujungti 
taškus, papildyti paveikslėlį, nupiešti ir t.t.).   
 
4 žingsnis: Galiausiai su vaikais aptariama: 

o Ar jums patinka šie paveikslėliai?  
o Kas patinka labiausiai?  
o Ką paveikslėliuose daro berniukai ir mergaitės? Ar jūs taip pat darote visus šiuos 
dalykus? Ko nedarote? Kodėl?  
o Kaip atrodytų paveikslėliai apie jus?  
 

Metodo tikslai 
Vaikai sužino, kokia didelė yra rūpinimosi veiklų įvairovė, apie jų svarbą kasdieniame gyvenime, 
kad su rūpiniusi susijusi veikla ir profesijos gali būti žaismingos ir vinodai svarbios tiek 
berniukams, tiek mergaitėms.  

Turinio ypatybės 

Kokią reikšmę šiame metode turi rūpestingas vyriškumas? Kaip šis metodas atveria lyčiai jautrią 
perspektyvą? 

Lyčiai jautri perspektyva aptariama kiekviename paveikslėlyje ir ypač per siūlomus klausimus, 
kuriuos reikia aptarti su vaikais. Visi paveikslėliai yra susiję su rūpinimusi ir į diskusiją įtraukia 
lyties aspektus. 



                                                                                                                 

Variacijos 

Paveikslėlius ir užduočių knygutę galima naudoti įvairias būdais, payzdžiui, dirbti su paveikslėlyje 
pasiūlyta tema visą dieną, naudoti juos teminei diskusijai apie namų ruošos ir priežiūros darbų 
pasidalijimą šeimoje arba įvairių priežiūros profesijų pristatymui. Medžiaga yra atspirties taškas 
pokalbiams įvairiomis kitomis temomis, pavyzdžiui, savęs priežiūra, negalia, senėjimas, ekologija 
ir pan.  

Kas toliau? 

Lyčių stereotipų įvardijimas; dėmesio atkreipimas į skirtingus vyriškumus.  
 

Pastabos, patarimai, rizika 

Svarbu atkreipti dėmesį į vaikų įvairovę ir suteikti erdvės lygybei. 

Metodo šaltiniai 

Ivan Mitrovski (iliustratorius) ir ECaRoM komandos nariai iš Taikos instituto, Slovėnija.  
 


