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Etikos pamokos                

                       Gegužės 11d. –  gegužės 15d. mokymosi turinio ir pasiekimų planavimas bei fiksavimas  

 

                                                                               2 klasė 3 klasė  4 klasė 
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Ugdysis suvokimą, kad mes nuolat 

keičiamės; ugdysis gebėjimą stebėti 

savo kaitą. 

 

Ugdys gilesnį miesto, kaip žmonių 

gyvenamosios  ir darbo vietos 

pažinimą. 

 Ugdysis suvokimą, kad žmogus 

nuolat auga ir keičiasi. 
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1. Prisimink, kaip jauteisi, kai buvai 

pirmokas/ė. Kas buvo sunku, kas 

lengva. Kaip matei save, kitus, 

pasaulį. 

2.Įsidėmėk: tu augi ir keitiesi. 

Keičiasi tavo kūnas,  mintys, 

elgesys. 

3.Nupiešk save, kai buvai 

pirmokas/ė ir kai jau esi 

bebaigiantis/i antrą klasę. Kas 

pasikeitė? 

1.Pagalvok, ką žinai apie savo 

gimtąjį miestą. Kas tau jame 

labiausiai patinka. 

2.Kokių profesijų žmonės gyvena 

ir dirba mieste? 

3.Pasvajok, kuo norėtum būti ir 

nupiešk. 

4. Jei yra galimybė, sužinok 

daugiau apie tą profesiją. 

1. Prisimink, kaip jauteisi, kai buvai 

pirmokas/ė. Kas buvo sunku, kas 

lengva. Kaip matei save, kitus, 

pasaulį. 

2.Įsidėmėk, kad augimas gali būti 

suprantamas ne tik fizine prasme 

(paaugau; pasunkėjau), bet ir 

dvasine prasme (pvz.: išmokau 

atleisti, susitarti ir pan.). 

3.Pagalvok ir parašyk 10-12 sakinių, 

kaip tu  pasikeitei per 4 metus. Kaip 

pasikeitė tavo kūnas, mintys, požiūris. 

 

A
ts

is
k

a
it

y
-

m
a
i,

 d
a
ta

 

Įsivertink. Nupiešk tiek veidelių, 

kiek tavo nuomone (o gal tėvelių 

ar vyresnių šeimos narių 

nuomone) teisingai atlikai 

užduočių. 

Darbą atlik per savaitę iki  kitos 

etikos pamokos. Piešinį atsiųsk. 

Įsivertink. Nupiešk tiek veidelių, 

kiek tavo nuomone (o gal tėvelių 

ar vyresnių šeimos narių 

nuomone) teisingai atlikai 

užduočių. 

Darbą atlik per savaitę iki  kitos 

etikos pamokos. 

Įsivertink. Nupiešk tiek veidelių, 

kiek tavo nuomone (o gal tėvelių ar 

vyresnių šeimos narių nuomone) 

teisingai atlikai užduočių. 

Darbą atlik per savaitę iki  kitos 

etikos pamokos. Darbą atsiųsk. 
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 Telefonu pamokų tvarkaraštyje 

nurodytu laiku. 

Telefonu pamokų tvarkaraštyje 

nurodytu laiku. 

Telefonu pamokų tvarkaraštyje 

nurodytu laiku. 


