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Gera švęsti kartu Tave saugantys žmonės Švenčiame šventę kartu 
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Gebės paaiškinti kas yra 

šventė, kaip jai ruoštis. 

Mokysis įsisąmoninti, kad 

daug žmonių prisideda 

prie gėrio kūrimo vaiko 

gyvenime ypač šiuo laiku. 

Ugdysis gebėjimą parodyti 

kitam žmogui dėmesį 

švenčiant šventes kartu. 
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1. Žodžiu išvardink 3 

priežastis, kodėl mes 

laukiam švenčių. 

2.Pagalvok kokią šventę 

švęsime sekmadienį? 

3. Įsidėmėk: ŠVENTĖ- 

IŠKILMIŲ DIENA KOKIO 

NORS ŽYMAUS ĮVYKIO 

ATMINIMUI. 

4. Žodžiu atsakyk į 

klausimą: ko reikia norint 

namuose sukurti šventinę 

nuotaiką? 

5. Atlik užduotį: nupiešk 

kaip tu ruošiesi švęsti 

Velykas. 

 

1.Pamąstyk apie šį 

karantino laiką: kokie 

žmonės tau padeda išlikti 

sveikam? Kokiems 

žmonėms tu padedi išlikti 

sveikiems? Kaip tai 

susiję? 

2. Atlik užduotį: 

Į vieną stulpelį surašyk 

žmones, kurie tau padeda 

šiuo laiku išlikti sveikam, į 

kitą- kokiu būdu jie tai 

daro. Pvz: kepėjas- iškepa 

duoną; policininkas- 

saugo viešą tvarką. Jei 

pavyktų- surašyk iki 10 

3. Antra užduotis: 

Pagalvok, kaip tu galėtum 

jiems padėkoti. 

4. Trečia užduotis: 

Nupiešk sąsiuvinyje kaip 

tu saugai kitus žmones. 

 

1.Prisimink, kaip turiu 

elgtis, kad šalia manęs 

esantis žmogus jaustųsi 

gerbiamas (praeitos 

pamokos tema) 

2. Pamąstyk ir žodžiu 

atsakyk į klausimus:  

Kodėl žmonės švenčia 

šventes? 

Kaip geriau, ar kai vienas 

žmogus ruošia šventę, ar kai 

visi šeimos nariai prisideda 

prie ruošimosi. Kodėl? 

Kaip tu gali prisidėti prie 

šventinės aplinkos kūrimo? 

4. Užduotis: Velykų šventei 

paruošk kiekvienam savo 

šeimos nariui po užduotį. 

Surašyk užduotis ant lapelių 

ir per Šventę pasidarykite 

sau tokią pramogą. Po 

Velykų 8-10 sakiniais 

aprašyk savo įspūdžius. 
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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. Jei 

yra galimybė piešinį 

nufotografuok ir atsiųsk į 

Tamo dienyną  arba į 

elektroninį paštą. 

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. Jei 

yra galimybė piešinį 

nufotografuok ir atsiųsk į 

Tamo dienyną  arba į 

elektroninį paštą. 

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 atlik per savaitę iki  

kitos etikos pamokos. Jei 

yra galimybė piešinį 

nufotografuok ir atsiųsk į 

Tamo dienyną  arba į 

elektroninį paštą. 
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Telefonu tvarkaraštyje 

nustatytu pamokos laiku. 

Telefonu tvarkaraštyje 

nustatytu pamokos laiku. 

Telefonu tvarkaraštyje 

nustatytu pamokos laiku. 


