
                                                                       Kauno Tirkiliškių mokykla-darželis                                                                                           2019 - 2020 m. m.     

Tikyba              Mokytoja  Vilma 

                            kovo 30d. – balandžio 3 d. mokymosi turinio ir pasiekimų planavimas bei fiksavimas 
       1 klasė 2 klasė  3 klasė 4 klasė
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a Jėzaus meilės ženklai man Gavėnia- Jėzaus meilės ir kančios 
kelias

Susitaikyti man padeda Jėzus. Kodėl pasaulyje egzistuoja kančia ir 
mirtis.
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Gebės savais žodžiais 
paaiškinti  Didžiosios 
savaitės įvykius: Jėzaus 
įžengimą į Jeruzalę; 
Paskutinę Vakarienę su 
mokiniais.  Mokysis 
atpažinti Didžiosios savaitės 
įvykius kaip Jėzaus meilės 
žmogui išraišką.

Paaiškins Didžiosios savaitės 
įvykius: Jėzaus įžengimą į 
Jeruzalę; Paskutinę Vakarienę su 
mokiniais. Įsidėmės, kas yra 
Verbų šventė.   Įvardins, kas yra 
Švenčiausias Sakramentas. 
Savais žodžiais paaiškins Jėzaus 
duotą naują įsakymą.

Gebės savais žodžiais paaiškinti kas yra  
Susitaikymo (atgailos) sakramentas, 
savarankiškai įvardins 5 žingsnelius, 
kurie padeda susitaikyti su Dievu ir 
žmonėmis.

Pagalvoję bei aptarę šeimoje, kodėl 
kartais gyvenime būna liūdna ir 
skaudu; perskaitę pateiktus Šv. Rašto 
tekstus, juos išanalizavę, prisimins 
istoriją apie tai, kas tave guodė, kai 
tau reikėjo pagalbos ir sukurs maldą 
už pagalbą mums teikiančius žmones 
(šiuo atveju už visus karantino metu 
dirbančius žmones).
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1.Perskaityk tekstą (priedas Nr.1)
2.Atsakyk į klausimus :
 Ko žydai rinkdavosi į Jeruzalę 

prieš Velykas?
 Kaip žmonės sutiko Jėzų?
 Kaip  dabar vadinasi ta diena, 

kai Jėzus įžengė į Jeruzalę?
 Su kuo Jėzus valgė paskutinę 

vakarienę?
 Kokį stebuklą vakarienės metu 

padarė Jėzus?
 Kaip tu norėtum atsisveikinti su 

savo draugais, jei reiktų ilgam 
išsiskirti?

3. Pasiimk naują sąsiuvinį, 
užsirašyk savo vardą, pavardę.
Tai bus tavo tikybos sąsiuvinis.
4. Pažiūrėk filmuką 
https://www.youtube.com/watch?
v=RozMJk7Y9hk
5. Nupiešk sąsiuvinyje kaip Jėzų 
sutiko žmonės Jeruzalėje.
6. Trumpai padėkok Jėzui už visus
Jo padarytus stebuklus, o ypač už 
Jo padarytą stebuklą paskutinės 
vakarienės metu. 

1.Perskaityk mokytojos medžiagos 
santrauką (priedas Nr.1)
2.Atsakyk į klausimus:

 Ko žydai rinkdavosi į Jeruzalę prieš 
Velykas?

 Kaip žmonės sutiko Jėzų?

 Ar visi žmonės buvo Jėzui draugiški?

 Su kuo Jėzus valgė paskutinę 
vakarienę?

 Kokį stebuklą vakarienės metu 
padarė Jėzus?

 Kodėl Jėzus padarė tokį stebuklą?

 Kokį įsakymą Jėzus mums paliko?
3. . Pasiimk naują sąsiuvinį, užsirašyk 
savo vardą, pavardę.
Tai bus tavo tikybos sąsiuvinis.
4. Pažiūrėk filmuką iki 16 min., 35 s. 
https://www.youtube.com/watch?
v=7xMPH9UvUYE&list=PLI1dS7itUrvth
YOTDGOfx9FDBB8RCn_vV&index=12
&t=0s
5. Pirma užduotis: Parašyk kas tai yra 
Švenčiausias Sakramentas.
6. Antra užduotis: Nupiešk kaip tu 
vykdytum Jėzaus įsakymą.
7. Pasikartok, ką išmokai. Surašyk 
naujus žodžius, kuriuos sužinojai 
pamokos metu.
8. Trumpai pasimelsk –padėkok Jėzui 
už savo šeimą, draugus ir paprašyk, 
kad jis mokytų mylėti kitus, taip, kaip 
pats myli.

1.Paimk naują sąsiuvinį, užsirašyk ant viršelio
savo vardą, pavardę. Nuo dabar tai tavo 
tikybos užduočių sąsiuvinis.
2. Pirma užduotis: Prisimink momentą, kai 
buvai supykęs/usi ir nupiešk, koks/ia tada 
buvai. Užrašyk, kaip jauteisi.
3. Pasiimk popieriaus lapą, jame užrašyk 
vieną savo nuodėmę. Lapą suglamžyk ir įsidėk
į batą. Pavaikščiok. išsiimk suglamžytą lapą ir
suplėšyk. Vėl pavaikščiok. Užrašyk, kaip 
jauteisi, kai lapas buvo bate ir kai jo neliko.
4.Perskaityk duotą tekstą Nr.1.
5.Prisimink kas yra Sakramentas?
6. Perskaityk duotą tekstą Nr.2
7. Antra užduotis: Parašyk, kaip tu 
pritaikytum šią penkių žingsnių schemą 
susitaikyti su draugu. Aprašyk kiekvieną 
žingsnį.
8. Peržiūrėk skaidres.
9. Pasikartok, ką išmokai. Užvertus visas 
užduotis, surašyk naujus žodžius, kuriuos 
sužinojai pamokos metu. Kas buvo lengva, kas
sunku?
Ką supratau? Parašyk vieną sakinį.
10.  Iš naujo pažiūrėk visą medžiagą. 
Pasitikrink , ar viską atlikai.

 

1.Paimk naują sąsiuvinį, užsirašyk ant 
viršelio savo vardą, pavardę. Nuo dabar 
tai tavo tikybos užduočių sąsiuvinis.
2. Pirma užduotis: Parašyk 3-4 dalykus, 
kurie tave ar tavo šeimos narius skaudina.
2. Perskaityk duotą tekstą (Priedas Nr1).
3. Pagal pateiktą nuorodą peržiūrėk 
filmuotą medžiagą apie akląjį 
Baltramiejų.
www.youtube.com/watch?
v=uGx74LCURVQ
Parašyk pagrindinį sakinį šiame filmuke. 
Parašyk, kokias mintis sukėlė ši pateiktis.
4. Perskaityk tekstą (priedas Nr. 2).
Išrink žodžius, kurie parodo, kad reikia 
susitaikyti su esama situacija, nes ne 
viskas gyvenime vyksta pagal mūsų norus.
5. Ramiai atsisėsk ir atsipalaiduok. 
Prisimink tuos žmones, kurie tave 
paguodė ar gelbėjo, kai buvo sunku. 
Padėkok jiems mintyse.
6. Sukurk savo padėkos maldą už 
dirbančius ypatingai sunkiomis karantino 
sąlygomis, nes jiems dabar sunkiau nei 
man. Užrašyk. Ją papuošk. Pasikabink ją 
prie darbo stalo. Kasdien perskaityk. Tai 
padėkos malda.
7. Pasikartok, ką išmokai. Užvertus visas 
užduotis, surašyk naujus žodžius, kuriuos 
sužinojai pamokos metu. Kas buvo lengva,
kas sunku?
Ką supratau? Parašyk vieną sakinį.
8. Iš naujo pažiūrėk visą medžiagą. 
Pasitikrink , ar viską atlikai.
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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 
tikybos 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 
tikybos 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 tikybos 
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 tikybos 
pamokos.

http://www.youtube.com/watch?v=uGx74LCURVQ
http://www.youtube.com/watch?v=uGx74LCURVQ
https://www.youtube.com/watch?v=7xMPH9UvUYE&list=PLI1dS7itUrvthYOTDGOfx9FDBB8RCn_vV&index=12&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=7xMPH9UvUYE&list=PLI1dS7itUrvthYOTDGOfx9FDBB8RCn_vV&index=12&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=7xMPH9UvUYE&list=PLI1dS7itUrvthYOTDGOfx9FDBB8RCn_vV&index=12&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=RozMJk7Y9hk
https://www.youtube.com/watch?v=RozMJk7Y9hk
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Planuojame tiek dalykų, kiek dėstome
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