
Metodas  

„Rūpestingieji Lilė ir Nikas: kas mums padeda?“  

Vaidmenų žaidimas, atkreipiantis dėmesį į rūpestį ir profesijas, susijusias su rūpesčiu bei 

pagalba kitiems. 

Metodo temos  

Priežiūros darbas, lyčiai neutralios priežiūros profesijos. 

Tikslinė grupė  

4–5 metų vaikai, ankstyvojo ugdymo pedagogai. 

Dalyvių skaičius  

Neribotas; vaikai dirba vieni arba mažomis grupelėmis po 2 ar 4, priklausomai nuo 
užduoties. 

Pasiruošimas 

Būtina medžiaga  

Popierius ir spalvoti pieštukai paveiksliukams piešti. 

Pasirengimas  

Metodas pagrįstas didaktinio žaidimo „Rūpestingieji Lilė ir Nikas“ naudojimu. Temai „Kas 
mums padeda?“ iš dėžutės su žaidimo priedais naudojami paveikslėliai su pagrindinių 
veikėjų atvaizdais ir kitų atitinkamai apsirengusių vaikų, pristatančių 8 skirtingas profesijas, 
paveikslėliai. 

Trukmė  

Apie 60 min.  

Erdvės 

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

Metodo eiga 

Mokytojas parodo vaikams paveikslėlį, kuriame pavaizduoti skirtingų lyčių vaikai, apsirengę 
taip, kad pristatytų 8 profesijas: vairuotojo, policininko, dainininko, slaugytojo, veterinarijos 
gydytojo, ūkininko, virėjo, mokytojo. 
Vaikai atsako į mokytojo klausimus: 

● Ar jie atpažįsta šias profesijas, ar gali jas įvardyti? Ar gali išvardyti kitas tos pačios 
srities profesijas? Pavyzdžiui, gydytojo, slaugytojo, paramediko, vaistininko ir pan. 

● Ar vaikai gali apibūdinti, ką daro šių profesijų atstovai? Pavyzdžiui, gydytojas gydo 
vaikus, paramedikas matuoja močiutės kraujospūdį, vaistininkas parduoda vaistus, 
mokytojas moko vaikus ir t. t. 

● Ar vaikai gali nustatyti, kokias savybes, įgūdžius ir gebėjimus turi turėti asmuo, 
norintis užsiimti tam tikra profesija? Pavyzdžiui, veterinarijos gydytojas turi mėgti 
gyvūnus, policininkas – būti drąsus, dainininkas – gerai dainuoti ir pan.  

Mokytojas su vaikais aptaria, kaip šie skirtingų profesijų žmonės padeda Lilės ir Niko šeimai 
bei jų augintiniams. Vaikai skatinami atsakyti į klausimą, kuo naudinga kiekviena profesija ir 
kuo ji svarbi žmonėms. 
Mokytojas atkreipia dėmesį, kad visose profesijose yra berniukų*, mergaičių* ir kitų lyčių 
atstovų. Mokytojas paaiškina, kad užaugęs kiekvienas gali pasirinkti jam patinkančią 
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profesiją. Pavyzdžiui, yra moterų*, dirbančių policininkėmis ir vairuotojomis, ir vyrų*, 
dirbančių vaikų darželio pedagogais ir slaugytojais. Vaikai skatinami pateikti panašių 
pavyzdžių iš savo patirties, o mokytojui tenka užduotis nukreipti jų dėmesį, kad būtų 
išvengta stereotipinių vaizdinių ar reakcijų. 
Dalyvaujant vaikams, galima sukurti naują istoriją, įtraukiant visas pristatytas profesijas ir 
pabrėžiant jų svarbą mūsų gyvenime. Pavyzdžiui, gydytojas rūpinasi Lilės ir Niko bei jų 
šeimos sveikata, močiutės kraujospūdžiu ir pan. Mokytoja moko Lilę ir Niką darželyje, 
kuriame virėja gamina vaikams maistą. Dainininkė vaikams atlieka dainą. Veterinaras gydo 
jų susirgusį šunį ir karvę. Ūkininkas augina žolę karvei šerti ir pienui gaminti. Vairuotojas 
atvažiuoja su pieno cisterna, kad paimtų pieną ir nuvežtų į pieninę. Policijos pareigūnas 
rūpinasi, kad vairuotojas saugiai važiuotų kelyje, ir t. t. 
Pabaigoje vaikai gali nupiešti šią istoriją, o už pastangas gauti mažą raudoną popierinę 
širdelę. 

Metodo tikslai  

Šiuo metodu siekiama padėti suprasti ir vertinti darbą bei skirtingas profesijas. Jis padeda 
vaikams išreikšti savo požiūrį į profesijas ir (arba) išsiaiškinti, kiek jie jas sieja su žmogaus 
lytimi. Metodas suteikia galimybę aptarti, kokių įgūdžių reikia tam tikroms profesijoms, 
atpažinti, kurių profesijų atstovai rūpinasi kitais, kodėl toks darbas yra naudingas ir svarbus.  
Šiuo metodu taip pat siekiama formuoti požiūrį, kad visų lyčių vaikai gali rinktis visas 
profesijas ir jomis užsiimti. 

Turinio ypatybės 

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

jautrią prieigą?  

Su rūpinimusi susijusios profesijos pristatomos kaip tinkamos berniukams*. 

Variacijos  

Galima įtraukti ir kitas su rūpinimusi susijusias profesijas, ypač tas, kuriose dirba vyrai*. 

Kas toliau? 

Darbą su profesijos ir karjeros pasirinkimu galima tęsti naudojant kitą žaidimo dėžėje 
esančių priedų dalį. 
Galima surengti vaikų piešinių parodą ir pristatyti ją tėvams. 

Pastabos, patarimai, rizika  

Aptardami profesijas, mokytojai turėtų vengti lyčių stereotipų ir pabrėžti, kad visos 
profesijos gali būti vienodai naudingos visoms lytims. 

Metodo šaltiniai  

Sukurta Tatjanos Kmetovos, įgyvendinta CWSP komandos pagal ECaRoM projektą.  
 


