
                                                                       Kauno Tirkiliškių mokykla-darželis                                                                                           

2019 - 2020 m. m.                           

Etikos pamokos               Mokytoja Vilma  

                            kovo 30d. – balandžio 3 d. mokymosi turinio ir pasiekimų planavimas bei fiksavimas  

                                                                               2 klasė 3 klasė  4 klasė 

 

T
em

a
 Tiesos spindėjimas Bado streikas Pagarbus elgesys 
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2- 3 sakiniais gebės paaiškinti, 

kodėl kiekvienam asmeniškai 

svarbu siekti tiesos žmonių grupėje, 

nedrįstančioje pasipriešinti blogiui. 

Gebės paaiškinti, kodėl  svarbu 

gebėti pasipriešinti neigiamai 

žmonių  įtakai. 

Gebės keliais sakiniais įvardinti, ką 

reiškia gerbti kitą žmogų . Supras, kad 

pagarba yra būtina santykiui su kitu 

žmogumi. 
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1.Įsivaizduok, kas būtų, jei galėtum 

matyti visų žmonių mintis? 

2.Perskaityk duotą tekstą(priedas 

Nr.1) 

3.Atsakyk į klausimus: 

Kodėl dinozaurą visi vadino „Tu 

pasakyk“? 

Kodėl „Tu pasakyk“ nesakė savo 

nuomonės, kai jo buvo 

klausiama?  

Kada jis pasakė savo draugui, ką 

galvoja? 

Kas nutiko, kai dinozauriukas 

išsakė savo nuomonę? 

3. Pasiimk naują sąsiuvinį, 

užsirašyk savo vardą, pavardę. 

Tai bus tavo etikos užduočių 

sąsiuvinis. 

4.  Paskaityk ir atlik užduotį: 

kartais žmonės būna kartu, nes turi 

blogų tikslų ir nori jų siekti. Tada 

labai svarbu pasakyti tiesą ir jos 

siekti. Kai žmogus sako tiesą, jis 

būna ramus, neraudonuoja, ją 

pasako pagarbiai. 

1užduotis: pagalvok -ar tau teko 

ginti tiesą ir parašyk 3 sakinius  

kaip jauteisi.  

5. Pažiūrėk filmuką 
https://www.youtube.com/watch?v

=8PHJjtRQgkI 

6. Atlik užduotį. 

2 užduotis: nupiešk, kaip atrodo 

meluojantis žmogus ir kaip atrodo 

tiesą sakantis žmogus. 

7. Pasikartok, ką sužinojai, supratai. 

Klausimas pakartojimui: kodėl 

svarbu ginti tiesą, nors ir kiti tam 

priešinasi. 

1.Pamąstyk: ar vaikams galima 

badauti? Kas atsakingas už tavo 

saugumą ir sveikatą? Pagalvok 

apie tai skaitydamas/a tekstą. 

2. Perskaityk tekstą (priedas Nr. 1) 

3. Atsakyk į klausimus: 

Kaip tu vertini Ramūno elgesį? 

Ar berniukas drąsus ir šaunus? Ar 

jį galima vadinti Lietuvos patriotu? 

Kodėl vaikai negali būti atsakingi 

už Lietuvos valstybės reikalus? 

Kokiais kitais būdais Ramūnas 

galėjo parodyti, kad jis yra 

patriotas? 

Kas Ramūno elgesiui padarė didelę 

įtaką? 

4. Pasiimk naują sąsiuvinį, 

užsirašyk jį. Dabar tai bus tavo 

etikos pamokų sąsiuvinis. 

5. Atlik  užduotis: 

1.Parašyk- kas tau daro didžiausią 

įtaką priimant sprendimus? 

2.Kam tu gali daryti įtakos savo 

nuomone ir pasiūlymais? 

3.Kokia tau daroma įtaka yra 

teigiama, o kokia neigiama? 

PAŽYMĖK + arba-. 

6. Pamąstyk ir įsidėmėk: KARTAIS 

ĮTAKA GALI TAPTI SPAUDIMU, 

KURIAM SUNKU 

PASIPRIEŠINTI. 

7. Pasikartok, ką sužinojai. Kas 

buvo sunku, kas lengva. Pagalvok, 

kada tu pasipriešinai Tave 

įtikinėjančiam žmogui ir išdrįsai 

pasakyti NE. 

 

1.Pamąstyk ir atsakyk: kodėl svarbu 

gerbti kitą žmogų? 

2. Pažiūrėk filmuką: 

https://www.youtube.com/watch?v=y

36YevR2YUc 

3. Atsakyk į klausimus: 

Ko princesė prašė senelės? 

Ar jos prašymas, elgesys su senele 

buvo pagarbus? 

Kodėl princesė elgėsi nepagarbiai? 

Ar princesės elgesys su karve buvo 

pagarbus? 

Ar princesė galėjo išmokti šią pamoką 

ir pakeisti savo elgesį? 

4. Pasiimk naują sąsiuvinį, užsirašyk 

jį. Dabar tai bus tavo etikos pamokų 

sąsiuvinis. 

5. Perskaityk tekstą (priedas Nr. 1) 

6. Atlik  užduotis: 

1.Iš duoto teksto išrašyk tuos žodžius, 

kurie svarbūs gerbiant žmogų. Kaip 

elgdamiesi mes gerbiam kitą žmogų. 

2. Sukurk  ir užrašyk pasakojimą apie 

vaikus, ar gyvūnus, kurie mokėsi 

pagarbos. 

7.Pasikartok, ką sužinojai. Kas buvo 

sunku, kas lengva.  

Pamąstyk: Kaip tavo santykis su kitu  

pasikeičia, kai gerbi jį, o koks 

santykis būna, kai negerbi.  

Kaip tu parodai pagarbą kitam 

žmogui? 
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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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