
Projektinė veikla „Profesijų savaitė“

PIRMADIENIS

Šiandien vaikučiai ne tik kalbėjo apie tėvelių profesijas, bet ir aplankė mūsų įstaigos
administracijos darbuotojus, apžiūrėjo jų kabinetus. „Ežiukų“ grupės vaikai aplankė sandėlininkę Jurgitą,
apžiūrėjo virtuvę. Užsukę į vaikų maitinimo ir higienos specialistės Neringos kabinetą apžiūrėjo pirmos
pagalbos vaistinėlę, jos turimas priemones. „Ežiukų“ grupės vaikučiai užsuko pas meninio ugdymo
mokytoją Ritą, kuri supažindino su šokėjo, dainininko, muzikanto profesijomis. Vaikai smagiai žaidė žaidimą
„Profesijų loto“.

„Meškiukų“ grupės vaikučiai buvo pasiruošę pristatyti savo tėvelių profesijas, tuo pačiu aptarė
kuo tos profesijos naudingos ir išsiruošė susipažinti su darželyje dirbančiais specialistais. Pirmiausiai
aplankė sekretorę Justiną. Vaikai sužinojo, kad ji skaičiuoja pinigus, tvarko įvairius dokumentus. Tuo pačiu
pasisveikino su vaikų maitinimo ir higienos specialiste Neringa, kuri sudarinėja meniu. Sandėlininkė Jurgita
vaikams parodė sandėlį, davė pasverti agurkus, manų kruopas, parodė, kad pasvertus produktus neša į
virtuvę. Vaikams labai patiko apžiūrėti darželio rūsį, apžiūrėti kur laikomi įvairūs produktai. Rūsyje vaikai
sutiko pavaduotoją ūkiui Rasą, kuri parodė savo sandėlį. Grįždami į grupę vaikai aplankė direktorę, sužinojo
kuo ji užsiima, kokios jos pareigos, pasėdėjo jos kėdėje. Vaikai nutarė, kad visos profesijos yra labai
naudingos ir reikalingos.















ANTRADIENIS

“Kiškučių” ugdytiniai įgijo daugiau žinių apie įvairias profesijas. Aiškinosi ką svarbaus ir
naudingo žmonės veikia. Lavino atmintį atlikdami užduotį apie profesijas.

„Meškiukų“ grupės vaikučiai šiandien keliavo į Panevėžio apskrities priešgaisrinę gelbėjimo
valdybą. Išvykos tikslas buvo susipažinti su gaisrinės mašina, ugniagesių darbu ir gaisrinės
patalpomis. Vyriausioji specialistė papasakojo apie tai, kaip reikia elgtis gaisro atveju, kokiu numeriu
reikia kviesti pagalbą, kaip gesinami gaisrai, kaip laiką leidžia ugniagesiai, kol nėra iškvietimų, parodė
vaikams ugniagesių patalpas, aprangą, mašinas ir jų įrangą. Mažiesiems smalsučiams buvo suteikta
galimybė pasijusti ugniagesiu – gelbėtoju. Jie galėjo įlipti į ugniagesių mašinos vidų, pasimatuoti
šalmą. Kadangi į gaisrinę vaikai keliavo pėsčiomis, tai dar prieš kelionę pakartojo saugaus eismo
taisykles ir eidami jas pritaikė.











TREČIADIENIS

Šiandien ugdymo įstaigoje lankėsi Panevėžio miesto ir rajono policijos bendruomenės
pareigūnai su bičiuliu Amsiu ir savo profesiją pristatė visų grupių ugdytiniams ir priminė apie
saugų elgesį gatvėje ir atsargumą bendraujant su nepažįstamais žmonėmis, o visą paskaitėlę
pagyvino nenuorama šuniukas Amsis. Vaikai labai džiaugėsi Amsio draugija, su juo sveikinosi,
fotografavosi.







KETVIRTADIENIS

„Ežiukų“ grupė trumpam pavirto grožio salonu. Vaikai vieni kitiems šukavo, džiovino
plaukus, darė šukuosenas. Ugdytiniai susipažino su kirpėjo profesija.

„Meškiukų“ grupės ugdytiniai šiandien pavirto kepėjai. Sužinojo, kad norint iškepti pyragą
reikia pirmiausiai turėti receptą. Perskaitę pyrago receptą vaikučiai mušė kiaušinius, pylė sviestą,
miltus. Smagiausia gaminimo dalis- produktų ragavimas. Net miltai vaikams pasirodė skanūs, indai
buvo švariai išlaižyti.. Pyragas iškepti pavyko. Vaikučiai smagiai juo pasivaišino lauke. Ugdytiniai
pasakė, kad kepėjo profesija yra „labai skani“.









PENKTADIENIS

Šiandien mūsų vaikučius aplankė paramedikai iš VšĮ Panevėžio miesto greitosios
medicinos pagalbos stoties. Vaikus supažindino su savo profesija, pademonstravo kaip
suteikiama pirmoji pagalba, matavo pulsą, parodė deguonies aparatą, patį greitosios
pagalbos automobilį.












