
„Pažaiskime“ darbo sąsiuvinis 

Instrukcijos, kaip juo naudotis 

 

Darbo sąsiuvinyje „Pažaiskime“ pateikiami dėlionės „Pasikalbėkime apie darbą, susijusį su 

rūpinimusi“ siužetai ir veikėjai. Įtraukiančios užduotys vaikams stiprina atskiras vaikų įgūdžių ir 

kompetencijų sritis. Kartu atveria galimybes kalbėtis apie darbą, susijusį su rūpinimusi ir lyčių 

stereotipus. Užduotys yra įvairaus sudėtingumo. Nebūtinai visi vaikai išspręs jas pilnai. Sąsiuviniu 

galima naudotis kaip tęstiniu projektu, pavyzdžiui, kiekvieną dieną sprendžiant po vieną užduotį. Arba 

atsispausdinus tik pasirinktus lapus ir vaikams duodant vykdyti tik pasirinktas užduotis. 

Pirmoje užduotyje reikia nuspalvinti paveikslėlį, kuriame mokytoja skaito pasaką meškiukams. Ši 

užduotis atveria galimybę aptarti lyčių stereotipus apie mokytojo profesiją. 

Antrojoje, kad sužinotum, kas auga meškiuko sode, reikia sujungti taškus rodyklių kryptimi. Piešinys 

suteikia galimybę kalbėti apie rūpinimąsi gamta, sodininkystę, savarankiškumą, ekologiją ir pan. 

Trečiąjį paveikslėlį vaikai turi baigti piešti. Jis taip pat suteiks galimybę laužyti lyčių stereotipus apie 

mokytojo profesiją ir sužinoti apie viešąją ir bendruomenės infrastruktūrą, pavyzdžiui, bibliotekas, 

sveikatos centrus, kino teatrus, teatrus, parkus, žaidimų aikšteles ir t. t., kuri svarbi kokybiškam visų 

gyvenimui. 

Ketvirtoje užduotyje vaikai piešia meškiuko veidą taip, kad jis išreikštų jausmus. Paskutinio meškiuko 

veidas jau nupieštas. Jis rodo griežtumą, galbūt pyktį... Vaikų prašoma nupiešti panašius jausmus. Ši 

užduotis ugdo ir stiprina emocinį intelektą. 

Atliekant penktą užduotį reikia užbaigti paveikslėlius; rezultatas - keturių , su rūpinimusi susijusių 

profesijų piešiniai. Jie atveria galimybę kalbėtis apie profesijas  ir lyčių stereotipus. 

Šeštoji užduotis – spalvinimas. Joje  vaizduojamas slaugymas, t. y. su rūpinimusi susijusi profesija, 

kurią dažniausiai atlieka moterys. Ar berniukai taip pat gali būti slaugytojais? 

Septintoji užduotis padeda stiprinti emocinį intelektą. Šį kartą vaikai ieško meškiukų ir jausmų 

atitikmens.  

Aštuntojoje užduotyje sekant rodyklėmis sujungiami taškai (pradedant nuo apatinio kairiojo kampo), 

kad paaiškėtų, ką mokytojas nupiešė lentoje. Tai – vaizduotę lavinantis pratimas, atveriantis galimybę 

pakalbėti apie mokytojo profesiją. 

Devintoje užduotyje mokytojas meškiukus kažkuo nustebino. Paprašykite vaikų nupiešti, kuo jis juos 

nustebino, ir aptarkite tai. Ši užduotis skirta vaizduotei lavinti. 

Dešimtoji užduotis stiprina atidaus stebėjimo įgūdžius: vaikai turi nustatyti, kuris iš šešėlių yra 

meškiuko. 

Dešimtoje užduotyje vaikai piešia save, kaip norimos profesijos atstovę(-ą). Po to profesijos 

aptariamos. 


