
Metodas  

„Rūpestingieji Lilė ir Nikas: aš renkuosi profesiją“  
Vaidmenų žaidimas, skirtas pamąstyti apie rūpinimosi sampratą ir su ja susijusias veiklas 
kaip bendražmogiškas ir nepriskirtas konkrečiai lyčiai.  

Metodo temos 

Su rūpinimusi susijusios profesijos, lyčiai neutralus rūpinimasis, rūpinimasis ir kitos 
profesijos. 

Tikslinė grupė  

4–5 metų vaikai darželyje, ankstyvojo ugdymo pedagogai. 

Dalyvių skaičius 

Iki 20; vaikai dirba mažomis grupelėmis po 2 arba 4, priklausomai nuo esamos užduoties. 

Pasiruošimas 

Reikalingos priemonės  

Popierius ir spalvoti pieštukai piešimui. 

Pasirengimas 

Metodas pagrįstas didaktinio žaidimo „Rūpestingieji Lilė ir Nikas“ naudojimu. Temai „Aš 
renkuosi profesiją“ iš dėžutės su žaidimo priedais naudojami pagrindinių veikėjų atvaizdai 
(popierinės lėlės) ir 8 skirtingų profesijų drabužių komplektai Lilei ir Nikui aprengti. 

Trukmė 

Apie 90 minučių – pratimą galima padalyti į 2 užsiėmimus.  

Erdvė 

Patalpa, kurioje yra pakankamai vietos, kad visi vaikai galėtų dirbti mažomis 2–4 asmenų 
grupelėmis prie nedidelių stalų. 

Metodo eiga 

1 sesija: 
● Kiekviena 4 vaikų grupelė prie stalo gauna užduotį išrinkti profesijas lėlėms Lilei ir 

Nikui bei aprengti jas atitinkamais kostiumais iš dėžutės. 
● Baigę užduotį vaikai paaiškina, kodėl kiekvienai iš dviejų lėlių parinko tam tikrą 

profesiją. Kuo lėlių darbas bus naudingas kitiems? 
● Mokytojas atkreipia vaikų dėmesį į tai, kad visos profesijos svarbios ir teikia 

pasitenkinimą jas pasirinkusiems žmonėms. 
● Mokytojas su vaikais aptaria, kam jie norėtų padėkoti už pagalbą ir rūpinimąsi kitais 

bendruomenės nariais, jei galėtų parašyti laišką. 
2 sesija: 
Po diskusijų mokytojas skiria užduotį savarankiškam darbui: 

● Kiekvienas vaikas pasirenka patinkančią profesiją, kurią galėtų rinktis užaugę. 
● Kiekvienas vaikas aprengia atitinkamą lėlę pasirinktu kostiumu. 
● Mokytojui pakvietus, kiekvienas vaikas paaiškina, kodėl pasirinko šią profesiją. 
● Jei dėžutėje nėra pakankamai lėlių, vaikai gali nupiešti pasirinktą profesiją ir 

paaiškinti pasirinkimą kitiems. 

Metodo tikslai  

Vaikai gali pasirinkti tam tikrą profesiją ir paaiškinti savo motyvus. 

https://ecarom.eu/materials-for-children/


Vaikai gali išreikšti dėkingumą įvairių profesijų žmonėms, kurie padeda ir rūpinasi kitais. 

Turinio ypatybės 

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

jautrią prieigą?  

Berniukai* skatinami rinktis socialinės srities profesijas. 

Variacijos  

Priklausomai nuo mokytojų pasirengimo, su vaikais gali būti aptartos ir kitos socialinės 

srities profesijos. 

Kas toliau? 

Dėžutę ir herojus galima panaudoti kuriant kitas istorijas ir toliau plėtojant didaktinį žaidimą 

ugdymo tikslams ir užduotims, susijusioms su rūpinimusi. 

Pastabos, patarimai, rizika  

Mokytojai turėtų įtraukti visus vaikus, įskaitant drovius ar neaktyvius, taip pat skirtingų lyčių 

vaikus. 

Metodo šaltiniai  

Sukurta Tatjanos Kmetovos, įgyvendinta CWSP komandos pagal ECaRoM projektą. 

 


