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TURI DIRBTI
Ar tu nori, ar nenori, turi dirbti blogam ore.

Ar tau lyja, ar tau sninga, darbas žmogui reikalingas.

Ar tau šilta, ar net šąla, turi dirbti be skandalo.

Jeigu euro neuždirbsi, duonos kąsnio nenupirksi.

Jei be darbo tik žiopsosi, visa ko tada nustosi.

Darbas žmogui juk paguoda, veltui nieko nieks neduoda.

Jei sveikatos neturėsi, kito sąskaitoj stovėsi.

Kol gali, krutėti reikia, darbininko nieks nepeikia.

Tiktai tinginį be žado visi žmonės pirštais bado.

Kol gali, kad ir nenori, turi dirbti blogam ore.
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Anelė Snukiškytė-Ališauskienė



Šią savaitę daug darbų nuveikėte tema „Profesijos“, 
labai tuo džiaugiuosi, man buvo įdomu sužinoti, apie 

kokias profesijas Jūs svajojate. 
Kadangi visokie darbai yra reikalingi, pasvarstykite, 
kas atsitiktų, jei visi žmonės vieną rytą nuspręstų 
nebeiti į darbą....? Jei taip įvyktų, atsitiktų labai 

daug blogų dalykų...
Pasižiūrėkime kokią profesiją pasirinkote kiekvienas 

iš Jūsų? 



Ema pasirinko būti kirpėja ir 

pagražino mamą 

Profesija be kurios neapsieina nei viena moteris, bet ji reikalinga ir vyrams 

„Kirpėjas“
Tapti kirpėju (kirpėja) svajoja ne vienas jaunas žmogus - tai paklausi ir praktiška specialybė, 

leidžianti ir gerai uždirbti, ir realizuoti savo gebėjimus, ir nuolat suktis grožio paslaugų sferoje.

Ieva taip pat išbandė šį amatą –

kirpėja, stilistė nusprendė nebūti 



Emai pasisekė, ji turi asmeninį modelį, savo sesę Samantą, kuri 

padeda Emai lavinti kirpimo įgūdžius bei įgyvendinti  svajones ;)
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O štai Kamilei modeliu buvo „Zuikę Olyziukę“. Matome su kokiu užsidegimu Kamilė Olyziukę kerpa, 

džiovina jai plaukus, šukuoja, ir net pagražina – padažo lūpas lūpdažiu. Pastebėjote, Kamilė ne tik gera 

kirpėja, bet ir puiki šeimininkė, po procedūrų pabirusius plaukus sutvarko pati ;)



Pasigražinti kartais tenka ir pačiai (ypač karantino 

metu).  Eglei gražintis vienas malonumas ir visai 

nesunku 
Labai smagu, kad Džiugas galvoja laisvalaikiu 

padirbėti kirpėju, juk senovėje, tik vyrai dirbdavo 

kirpyklose 



Sekanti profesija, kuri yra labai aktuali dabartiniu metu 

„Gydytojas“
Gydytojas – asmuo, besiverčiantis gydymo praktika.

Gydytojo profesija – viena atsakingiausių, kur sprendžiami gyvybės ar mirties klausimai. 

Arminas nori būti gydytoju. Rūpinasi tėvelių sveikata, moka 

pamatuoti temperatūrą, išklausyti širdelės darbą, suleisti vaistukus 
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Ema, kaip pagrindinę norimą profesiją, pasirinko šeimos 

gydytojo. Čia jai ir vėl padeda sesutė Samanta, kuriai atidžiai 

tikrinami plaučiai, apžiūrima gerklė :)
O štai Lukas renkasi odontologo 

profesiją :)



O štai šitą profesiją net sunku įvardinti, pavadinkim... 

„Žirgų užkalbėtojas“

Ievos svajonė: būti jojike, turėti savo didelį žirgyną, pačiai valyti aptvarus, šukuoti, šerti žirgus

ir žinoma visus prajodinėti :)

Tokios didelės svajonės pildosi palengva: Ievos ir jos tėčio projektas 

„Žaislinis žirgynas“ bei jodinėjimas, nors ir ne savo žirgyne 



Profesija reikalaujanti daug fizinių jėgų, treniravimosi ir kantrybės 

„Sportininkas“
Sportininkas – žmogus, sistemingai besitreniruojantis, dalyvaujantis sporto varžybose, siekiantis kuo 

geresnių sporto rezultatų, nuosekliai didinantis savo sportinį meistriškumą.

Benas svajoja, kad gal būt, galėtų būti sportininku, bet neapsisprendžia 

kokios sporto šakos: dviračių, riedlenčių ar futbolo... 
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O gal Benas pasirinks sunkumų kilnojimo ar boksininko sporto šaką  



Pasportavus visada norisi valgyti, mus sočiai pamaitinti gali žmonės turintis štai šią profesiją 

„Virtuvės šefas“
Virtuvės šefas – virėjas, pasiekęs aukšto profesinio meistriškumo lygį, paprastai atsakantis už visą maisto 

gamybos procesą virtuvėje, vadovaujantis virėjų kolektyvui. Išradingas, norintis eksperimentuoti ir 

improvizuoti virtuvėje šefas gali parašyti sukurtų kulinarinių receptų knygą, atidaryti savo kulinarinę 

mokyklą skleisti profesinėms žinioms.

Markas :)Eitvydas :)



Jokūbas taip pat norėtų būti virėju, iš nuotraukų matome, kad jam 

puikiai sekasi virtuvėje 



Sodininkas, gal ir ne profesija, bet...ūkininkauti moko 

„Ūkininkas“

Ūkininkas - žemės ūkio darbuotojas. 

Jokūbas labiau nori būti virėju, bet padirbėti sode neatsisako, gal ir 

profesiją pakeis 



16

Kai kurie ūkininkai savo ūkiuose 

laiko bites, pažiūrėkime kas nori 

būti bitininku...

„Bitininkas“
Bitininkystė –

bičių laikymas medui, vaškui ir kitiems

produktams (bičių

duonai, pieneliui, nuodams, pikiui)

gauti, žemės ūkio augalams apdulkinti.

Bitininkystė dabar yra žemės ūkio šaka,

o senovėje drevinė bitininkystė greičiau

buvo miškų ūkio šaka. Bitininkyste ar

bičių auginimu užsiimantys asmenys

vadinami bitininkais. Anksčiau

Lietuvoje jie taip pat

vadinti bartininkais. Manoma, kad

žodis liet. bičiulis, bendrinėje kalboje

vartojamas geram draugui apibūdinti,

pirmiausia atsirado būtent tarp

bitininkų.

Benas padėjo tėčiui bitininkauti ir 

pagalvojo, kad gal norėtų tapti bitininku 





Pažiūrėkime kokios būna tiksliųjų mokslų profesijos...

„Inžinierius“
Inžinierius - žmogus, profesionaliai dirbantis inžinerijos srityje. Inžinieriai ieško būdų, kaip išspręsti technologines

problemas, naudodami matematikos, tiksliųjų ir gamtos mokslų žinias. Paprastai jų sprendimai yra materialios priemonės

(mašinos, medžiagos, taip pat procedūros), leidžiančios tas problemas išspręsti. Idealūs sprendimai turi būti ekonomiški ir

saugūs. Inžinieriai yra tarpininkai tarp visuomenės poreikių ir komercinio jų tenkinimo.

Senovėje inžinieriais vadino žmones, konstravusius, gaminusius ir naudojusius karo mašinas (balistas, katapultas, apgulties 

bokštus).

Jokūbas svarsto laisvalaikiu būti inžinieriumi 



„Elektromechanikas“ bei 

„Chemikas“
Elektros įrenginių elektromechanikas prižiūri,

surenka, reguliuoja, montuoja ir remontuoja

elektromechaninius bei elektroninius

įrenginius ir įtaisus, juos tikrina, surenka

apšvietimo ir jėgos įrenginius, juos tikrina ir

taiso. Taip pat šis specialistas tiesia,

eksploatuoja ir remontuoja elektros tiekimo

oro ir kabelines linijas.

Chemikas - chemijos specialistas, chem.

pramonės darbuotojas. Chemikas tiria

chemines medžiagas, jų sudėtį, savybes,

kitimus, sintetina naujus junginius ir ieško

praktinio jų panaudojimo galimybių, tiria

sintetinius pluoštus, plastikus, dažus vaistus,

tepalus, klijus, trąšas ir kt., kuria naujus ir

tobulina jau esamus produktus.

Elektromechanikas 

Domantas 
Chemikas Eitvydas 



Ne tik sportininkams yra reikalingas gera fizinis pasirengimas, bet ir šiai profesijai 

„Apsauginis“
Apsaugos darbuotojas (apsauginis) - asmuo dirbantis apsaugos įmonėje arba saugantis objektus. Apsaugos

darbuotoju gali dirbti visi asmenys, kuriems patinka fiziškai pasyvus, tačiau budrus darbas. Lietuvoje yra

nemažai apsaugos bendrovių, kurios nuolat siūlo darbus šios profesijos atstovams. Taip pat populiaru yra

saugoti ir asmenis, tokia profesija vadinama asmens sargybinis. Jie saugo įtakingus šalies pareigūnus, turtuolius

- dažniausiai asmens sargybiniai būna šalies sportininkai, fiziškai stiprūs, mandagūs.

Džiugas norėtų būti apsauginiu 



Peržiūros pabaigai pažiūrėkime profesijas, kurių pagalba jaučiamės saugiai!

„Policininkas“
Policininkas – teisėsaugos profesija, policijos tarnautojas.

-Matai, kuo būsi užaugęs? -

klausia mama.

-Šarūnu, - atsakė Matas.
Kristupas norėtų būti policininku, šią 

profesiją jis jau pasimatavo 



Kita profesija, kurios pagalba esame saugomi...

„Karininkas“
Karininkas – aukšto rango kariškis, turintis karininko laipsnį. Beveik visose kariuomenėse pirmuoju karininko 

laipsniu laikomas jaunesniojo leitenanto laipsnis.

O Benas pabandė važiuoti tanku, gal 

visgi bus karininkas 

Kristupui taip pat 

patinka karininko 

profesija, tai gal jis bus 

karo policininkas 



Kristupas Mindaugas nesvarsto, jis tikrai žino, 

kad bus kareivis 



Pabaigai noriu įkelti keletą nuorodų, kurios mane 
sudomino, kai ieškojau informacijos apie profesijas ;)

Jei dar nežinote kokią profesiją norėtumėte 
pasirinkti arba norite sužinoti ką veikia vienos ar 

kitos profesijos žmonės siūlau „Pasimatuoti
profesiją“.

http://www.mukis.lt/lt/profesiju_filmai.html

Arba laisvalaikiu paskaitykite pasaka apie
tris nepaprastus siuvėjus

https://www.vaikams.lt/pasakos/pasaka-apie-tris-nepaprastus-
siuvejus.html

http://www.mukis.lt/lt/profesiju_filmai.html
https://www.vaikams.lt/pasakos/pasaka-apie-tris-nepaprastus-siuvejus.html


Ačiū visiems už puikų darbą, 
dalyvavimą, bendradarbiavimą, 

nepakartojamas akimirkas 
nuotraukose, vaizdo įrašuose, 
parašytuose komentaruose ;)

Apkabinu visus (kol kas virtualiai)


