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 Susipažins su 

įvairiomis 

profesijomis;  

 Žiūrėdami 

paveikslėlius gebės 

paaiškinti kokius 

darbus kas atlieka; 

 Sužinos, kokias 

priemones naudoja 

skirtinguose darbuose; 

 

 Įtvirtins žinias apie 

profesijas 

 Gebės papasakoti, ką 

dirba tėveliai 

 Sužinos apie 

šiandieninius 

„Super herojus“.  

 Išreikš dėkingumą 

tiems profesijų 

atstovams kurie 

šiuo metu yra 

gyvybiškai 

reikalingi ir 

aukojasi dėl mūsų 

 Susipažins su 

policininko 

darbu 

 Sužinos ką daro 

policininkai, 

kokie jų 

automobiliai 

 Sužinos apie 

saugų eismą 

keliuose 

 Gebės 

įvardinti savo 

svajonių 

profesiją. 
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1.https://www.storyjumper.co

m/book/read/25036568/PRO

FESIJOS?fbclid=IwAR0jkeZ

ZeINTKnxg6g9Jjj51aVbbjL

YMLYxmmxsUXN19mT7P

Wo91CGum_3Q# 

Peržiūrėti skaidres, atsakyti į 

klausimus, kokios profesijos 

parodytos bei kokių 

priemonių reikia joms dirbti; 

3. Pratybų užduotys, 

nuspalvinti paveikslėlius ir 

papasakoti kokios tai srities 

specialistas, aptarti, ką jis 

dirba. 

 

1.Filmuko „Kakė Makė ir jos 

profesijos“ peržiūra internete:  

https://www.youtube.com/watch

?v=93WrwVQOgrs 

2.Aptarti, kokias profesijas minėjo 

„Kakė Makė“; 

3.Kartu su tėveliais aptarti jų 

dirbamus darbus, kodėl 

pasirinko tokią profesiją; 

4.Kūrybinė užduotis, nupiešti 

savo tėvelius jų darbo vietoje. 

 

 

 

1. Filmuko peržiūra apie 

„Super Herojus“ 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=Fop4NPlSlkQ&feature

=youtu.be 

2. Kartu su tėveliais aptarti 

filmuką, sužinoti apie 

policininkus, vaistiningus, 

gydytojus, pardavėjus ir visus 

kitus, kurie sunkiai dirba šiuo 

viruso laikotarpiu; 

3. Kūrybinė užduotis, kartu, 

padedami tėvelių nupiešti 

piešinį „superherojams“ 

įkomponuoti žodį „ačiū“. 

4. Atlikti rankos lavinimo 

užduotis. (kitame faile) 

 
 

 

 
 

 

1. Įsijungti programėlę apie 

policininkus  

https://www.thinglink.com

/scene/1300415765542862

850?fbclid=IwAR3tAaNA

B2446k4XIXkW5cITV0L

LSSUHeWCc7uTu98By6

_Wl3q2lwquWUBU 

2. Paklausyti dainelę; 

3.Pažiūrėti, kokie 

policininkų automobiliai 

4.Peržiūrėti policininko 

draugo Amsio patarimus, 

kaip saugiai elgtis gatvėje; 

5.Kūrybinė užduotis, 

išsikirpti ir pasidaryti 

policininką; 

6.Sužinoti ir aptarti kokias 

pareigas turi policininkai. 
 

 

1. Atlikti mankštą 

https://www.youtube.co

m/watch?v=YkcCPTvs4

Jg 

2.Aptarti profesijas, su 

kuriomis susipažino, 

pagalvoti, kuo norėtų 

būti užaugęs/užaugus; 

3. Išsirinktą profesiją 

nupiešti; 

4. Atlikti rankos 

lavinimo užduotis 

(kitame faile) 

A
ts

is
k

a
it

y
-

m
a
i,

 d
a
ta

 Veiklos nuotraukos talpinamos į 

privačią „Facebook“ grupę arba 

atsiunčiamos asmeninę žinute iki 

gegužės 17 dienos. 
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Veiklos nuotraukos 

talpinamos į privačią 

„Facebook“ grupę arba 

atsiunčiamos asmeninę žinute 

iki gegužės 17 dienos. 

 

Veiklos nuotraukos 

talpinamos į privačią 

„Facebook“ grupę arba 

atsiunčiamos asmeninę 

žinute iki gegužės 17 dienos. 
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 Konsultacijos tėvams teikiamos 

privačiu telefonu, arba 

„Facebook“ platformoje. 10:00 – 

11:30 val. Arba  

15:00-16:00 val. 
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