
KAUNO ŽALIAKALNIO LOPŠELIS - DARŽELIS

Logopedžių Rozitos, Daivos, Dianos, Danguolės  
švietimo pagalbos teikimas vaikams, turintiems 
specialiųjų ugdymosi poreikių

Profesijos
Ką sužinojo peliukas Smalsutis?



MIELI TĖVELIAI,

➢ Vaikai žino,  kad einama kirptis arba 
apsipirkti, važiuojama troleibusu, 
automobiliu, skrendama lėktuvu... 

➢ O kaip vadinami tie žmonės, kurie ten dirba 
(suteikia paslaugą arba kažką kuria), jie 
dažnai nežino.

➢ Šiame užsiėmime siūlome pasimokyti arba 
pasikartoti kai kurių profesijų pavadinimus.

➢ Padėkite suvokti, kodėl kiekviena profesija 
svarbi ir būtina.

➢ Kad vaikučiui būtų įdomiau, Jums padės 
peliukas Smalsutis.



Sugalvojo kartą peliukas  Smalsutis pasivaikščioti po miestą.  Daug 
žmonių jis ten sutiko, tačiau nežinojo, kokius darbus jie dirba ir 
kaip tie žmonės vadinami .
Ar padėsite peliukui sužinoti?

Profesijos



Peliukas Smalsutis pagalvojo: „ Jei man labai 

suskaustų pilvuką, kas mane pagydytų ? 

Gaisrininkas

Gydytojas

Policininkas



Vaikštinėdamas Smalsutis sutiko žmones žaliomis 
uniformomis su liemenėmis. Tai buvo...

Gaisrininkai

Vairuotojai

Policininkai



Smalsutis susimąstė: „O ką gi dirba policininkai?“

Gesina gaisrą.

Užtikrina tvarką, prižiūri, kad nebūtų 
avarijų, nelaimingų atsitikimų.

Valo gatves, kiemus.



Staiga peliuko mintis nutraukė garsiai kaukianti sirena. 
Tai buvo didelė raudona mašina... Kur ji skubėjo?

Vežti ligonį

Gesinti gaisro



Tada peliukas susimąstė:

„O kaip vadinasi žmogus, kuris gesina gaisrą?...”

Policininkas

Ugniagesys



Priėjęs prie didelio pastato, Smalsutis žvilgtelėjo pro langą 
ir pamatė suoluose sėdinčius vaikus ir juos skaityti 
mokančią ..... 

Mokytoją

Gydytoją



Ilgai vaikčiojo peliukas po miestą. Netikėtai užkliuvo už
krūmo, ir jo kelnės suplyšo. Smalsutis susirūpino:

„O kas gi siuva ir taiso rūbus?

Pardavėjas

Siuvėjas

Kepėjas



Smalsutis keliavo toliau. Kitoje gatvės pusėje jis pamatė 
žmones, parduodančius įvairias prekes.

Įdomu, kaip vadinasi tie, kurie parduoda prekes...?

Pirkėjai

Pardavėjai



Peliuko nosytė užuodė nuostabių pyragų kvapą... 
Kas visa tai galėjo pagaminti?!

Kirpėjas

Kepėjas

Siuvėjas



Smalsutis stebėjosi, kiek daug mieste įvairių 
pastatų. Kas juos visus galėjo pastatyti?

Kepėjas

Statybininkas



Peliukas jau pavargo. Pagalvojo, jog namo jį parveš...

Autobuso vairuotojas

Greitoji pagalba



Peliukas Smalsutis dabar jau žino, kaip vadinami įvairių profesijų 
žmonės. Ačiū, kad jam padėjote! 

PASIKALBĖKITE SU VAIKUČIU APIE JAM LABIAUSIAI  
PATIKUSIĄ PROFESIJĄ IR PAPRAŠYKITE PAPASAKOTI, O 
G AL IR NUPIEŠTI, KUO JIS NORĖTŲ BŪTI UŽAUGĘS. 

Šios veiklos akimirkas ir piešinėlį fotografuokite ir siųskite: 
parodele@kaunozaliakalniold.Lt

mailto:parodele@kaunozaliakalniold.Lt

