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Grožis aplinkui Viena mano diena Garbės žodis 
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Ugdys gebėjimą pastebėti grožį. 

Mokysis pažinti pasaulį per jutimus. 

Ugdysis gebėjimą kasdieninėje veikloje 

atpažinti rizikingus veiksmus ir  elgtis saugiai. 

Įsisąmonins posakio „garbės žodis“ prasmę. 
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1. Apsidairyk ir užrašyk: 

3 dalykus, kurie tau gražūs. 

3 dalykus, kurie tau kvepia 

3 dalykus, kurie tau skanūs 

3 dalykus, kuriuos tau malonu liesti. 

2. Pamąstyk: kaip tu gali kurti grožį aplinkui 

save? 

3. Įsidėmėk; pasaulyje yra daug grožio, bet jį 

reikia tau atrasti ir džiaugtis juo. 

4. Nupiešk, kas tau gražiausia- gamta, 

žmonės. 

 

1. Pagalvok: kaip atrodo Tavo diena. Ką veiki 

namuose, kieme. 

 2. Atlik pratybose 42 psl. esančią užduotį. 

3. Pažiūrėk filmuką: 

https://www.youtube.com/watch?v=xopK-

QfFjuA 

4.Pagalvok ir atsakyk žodžiu: 

Kokie Mažylio veiksmai buvo rizikingi? 

Kaip galima sumažinti kasdienę tavo riziką? 

5. Įsidėmėk: Kiekviena veikla yra šiek tiek 

rizikinga- net ir namų ruoša ar žaidimai. 

6. Su savo šeima pažaiskite žaidimą.(Pratybų 

42 psl.) 

 

1.Pagalvok, ar tu dažnai sakai „Garbės 

žodis“? 

Ką šis pasakymas tau reiškia? 

2. Pamąstyk: ką jaučia žmogus, kai sako: „ 

garbės žodis“. 

Kada nedera sakyti „ garbės žodis“? 

Kas man yra mano garbė? 

4. Įsidėmėk: Garbės žodžio sakymas yra 

susijęs su garbingu elgesiu. Jei aš elgiuosi 

garbingai ir noriu tai užtvirtinti, kai 

tuomet sakau:  „mano garbės žodis“. 

4.Parašyk iki 10 sakinių tekstą- kada dera 

sakyti  ,,Mano garbės žodis“. 

https://www.youtube.com/watch?v=xopK-QfFjuA
https://www.youtube.com/watch?v=xopK-QfFjuA
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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. Darbelį 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 nufotografuok ir atsiųsk į 

Tamo dienyną. 
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Telefonu tvarkaraštyje nustatytu pamokos 

laiku. 

Telefonu tvarkaraštyje nustatytu pamokos 

laiku. 

Telefonu tvarkaraštyje nustatytu pamokos 

laiku. 


