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Etikos pamokos                

                       Gegužės 18 d. –  gegužės 22 d. mokymosi turinio ir pasiekimų planavimas bei fiksavimas  

 

                                                                               2 klasė 3 klasė  4 klasė 
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 Pakartojau, išmokau Ko išmokau? Pakartok 
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Praeitos medžiagos kartojimas Praeitos medžiagos kartojimas  Praeitos medžiagos kartojimas 

V
ei

k
lo

s,
 u

žd
u

o
ty

s 

1. Prisimink, ką išmokai, ką naujo 

sužinojai, kas tau buvo įdomu per 

etikos pamokas. 

2.Pabaik sakinius raštu: 

Mandagumo taisyklės, kurių 

laikysiuos... 

Saugomo taisyklės, kurių 

laikysiuos... 

Daugiau laiko skirsiu... 

Atrasiu... 

Susitiksiu su... 

Tyrinėsiu... 

Susipažinsiu.... 

Pamatysiu... 

 

1.Pagalvok ir prisimink, ko 

mokeisi, ką naujo sužinojai ar 

supratai per etikos pamokas. 

2. Atlik užduotį iš pratybų 47 psl.: 

Prisimink ir nupiešk du nutikimus, 

įvykusius šiais mokslo metais, kai 

tau labai pasisekė ir kai nepasisekė. 

3. Kaip į tuos įvykius reagavo tavo 

draugai? Ko pasimokei iš šių 

įvykių?  

 

1. .Pagalvok ir prisimink, ko mokeisi, 

ką naujo sužinojai ar supratai per 

etikos pamokas. 

2.Raštu pabaik sakinius: 

Noriu būti mandagus (-i), nes... 

Aš gerbiu kitą žmogų, kai... 

Norint išspręsti konfliktą, reikia... 

Garbės žodis man reiškia... 

Kai mūsų požiūriai skirtingi... 

Aš pastebiu kaip keičiuosi ir .... 

3. Sukurk ir užrašyk palinkėjimą 

klasės draugui (-ei) būsimam (-ai) 

penktokui (-ei). 
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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. 

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.  
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 Telefonu pamokų tvarkaraštyje 

nurodytu laiku. 

Telefonu pamokų tvarkaraštyje 

nurodytu laiku. 

Telefonu pamokų tvarkaraštyje 

nurodytu laiku. 


