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                                                                                Antradienis   Trečiadienis 

 

Ketvirtadienis Penktadienis 
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Įgyti gebėjimai: 

 Susipažins su įvairiomis 

profesijomis; 

 Žiūrėdami paveikslėlius 

gebės paaiškinti kokius 

darbus kas atlieka; 

 Gebės keliais sakiniais 

papaskoti ką dirba tėveliai. 
 

Įgyti gebėjimai :  

 Gebės įminti mįslės 

susijusias su profesijomis; 

 Sužinos kokių priemonių, 

įrankių reikia aptartų 

profesijų specialistams, kad 

jei galėtų atlikti savo darbą. 

 

Įgyti gebėjimai : 

 Sužinos apie šiandieninius 

„Super herojus“. 

 Išreikš dėkingumą tiems 

profesijų atstovams kurie 

šiuo metu yra gyvybiškai 

reikalingi ir aukojasi dėl 

mūsų. 

Įgyti gebėjimai :  

 Gebės įvardinti savo 

svajonių profesiją. 
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1. Filmuko „Kakė Makė ir jos 

profesijos“ peržiūra 

internete: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=93WrwVQOgrs   

2. Profesijų aptarimas, 

atsakymas į pateiktus 

klausimus: ką veikia 

kirpėjas, virėjas, siuvėjas ir 

kt. profesijų žmonės.  

3. Kartu su tėveliais aptarti jų 

dirbamus darbus, kodėl 

pasirinko tokią profesiją. 

1. Atliekame rytinę mankštą.  

https://www.youtube.com/w

atch?time_continue=64&v=

j7GytKoE7nU&feature=em

b_title 

2. Skaidrių apie profesijas 

peržiūra.  Su tėvelių pagalba 

pabandyti atspėti mįsles 

apie profesijas, 

savarankiškai įvardinti 

reikalingus įrankius 

kiekvienai specialybei  

https://www.slideshare.net/erik

ulyte/profesijos 

 

1. Atliekame smagią 

mankštelę pagal „Mankštos 

pratimų labirintą.“ 

 
2. Filmuko peržiūra apie 

„Super Herojus“ 

https://www.youtube.com/watch?v

=Fop4NPlSlkQ&feature=youtu.be 

3. Filmuko aptarimas. 

Papasakojame vaikams apie 

gydytojus, policininkus, 

pardavėjus, vaistininkus ir 

visus kitus, kurie aukojasi 

 

1. Išbandome vaikų jogą :  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Fop4NPlSlkQ&feature=

youtu.be 

https://www2.lrt.lt/vaikams/iki

mokyklinukams/7-

sportas/5594-paprastos-jogos-

pozos-vaikams#/limit/16 

2. Kartu su vaikais 

prisimename aptartas 

profesijas, paprašome 

vaikų apgalvoti kokia jų 

svajonių profesiją. Kuo jie 

svajoja būti užaugę.  

3. Tegul savo svajonių 

profesiją nupiešia  

4. Atliekame užduotis iš 

aplanko “Profesiju 

uzduoteles.PFD”. (įkelta 

FB grupėje.) 
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4. Pratybų užduotys, 

nuspalvinti paveikslėlius ir 

papasakoti kokios tai srities 

specialistas, aptarti, ką jis 

dirba. 

5. Kūrybinė užduotis: pabūkim 

grožio specialistais ir 

sukurkim pavasarinę 

šukuoseną mamytei. 

Darbeliui atlikti reikės balto 

piešimo popieriaus lapo, 

spalvoto popieriaus, žirklių, 

klijų. 

 

 
 

 

 
 

3. Pasirinktinai nuspalvinti 

vieną iš profesijų (Aplankas 

įkeltas atskirai)  

4. Iš grupėje įkeltų failų 

pasirinktinai atlikti rankos 

lavinimo pratimus (raidelės) 

5. Veikla lauke (pojūčiai) 

Vaikučiai įvardina, tėveliai 

padeda užrašyti.  

 

 Dėl visų mūsų ir nepaisant 

siaučiančio viruso atlieka savo 

darbą.   

4. Paprašome vaikų nupiešti 

padėką šiems 

„Superherojams“.  Piešinyje 

turi būti profesijos atstovas, 

taip pat įkomponuotas 

žodelis „AČIŪ“. 

5. Atliekame rankos lavinimo 

užduotis (skaičiukai – 

aplankams FB grupėje) 
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 Konsultacijos teikiamos: 

(Kreiptis į Jolantą) 

I  – 9.00 – 13.00 val. 

II – 9.00 – 13.00 val. 

Konsultacijos teikiamos  

(Kreiptis į Livetą) 

III – 10.00 – 13.00 

IV-10.00 – 13.00 

V- 10.00 – 13.00 

 

Konsultacijos teikiamos  

(Kreiptis į Livetą) 

III – 10.00 – 13.00 

IV-10.00 – 13.00 

V- 10.00 – 13.00 
 

Konsultacijos teikiamos 

(Kreiptis į Livetą)  

III – 10.00 – 13.00 

IV-10.00 – 13.00 

V- 10.00 – 13.00 
 

 

 

Atliktas užduotis nufotografuoti ir 

pateiki iki balandžio mėn.19d. FB 

grupėje „TMD Bitutės“ 
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Atliktas užduotis nufotografuoti ir 

pateiki iki balandžio mėn.19d. FB 

grupėje  „TMD Bitutės“ 



 


