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Iš praeities į ateitį Atspėk, kieno darbas Kasdiena šeimoje 
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Ugdysis suvokimą, kad praeitis 

ir ateitis yra susijusi. 

Suvoks skirtumą tarp išradimo 

ir atradimo. 

Ugdysis suvokimą, kad 

kiekvienas darbas yra geras. 

Ugdysis gebėjimą pastebėti 

kokie bendri dalykai sieja 

artimus žmones šeimoje. 
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1.Pagalvok:  kokie žmonijos 

išradimai tau atrodo 

svarbiausi? Kodėl? 

Ką dar gali atrasti ir išrasti 

žmonės? 

2.Pagal pateiktus paveikslėlius 

(Priedas Nr. 1) sukurk ir 

užrašyk rašto atsiradimo 

istoriją. 

3. Įsidėmėk: Atradimas- 

nežinoto reiškinio, dalyko 

atradimas, atrastas dalykas; 

Išradimas- išrastas, sukurtas 

daiktas ar dalykas. 

4. Nupiešk, ką tu norėtum 

išrasti ar atrasti. 

 

1. Pamąstyk: kokius darbus tu 

mėgsti dirbti, o kokių- ne? 

Kodėl reikia dirbti? Kaip vaikai 

gali padėti tėvams, seneliams. 

2. Pratybose 43 psl. lentelėje 

parašyk, už ką esi atsakingas 

ir pažymėk, kas atsakingas už 

mokinių pažangumą. 

3. Nupiešk 3 dalykus, už ką tu 

namuose esi atsakingas (-a). 

 

 

1.Užsimerk ir pabandyk 

pajausti savo namų kvapą, 

garsus, jaukumą. Užsirašyk 

mintis, kurias sukelia teiginys 

„Čia mano namai“. 

2.Įsivardink ir užrašyk nors 

septynis dalykus, kuriuos 

suteikia šeima. 

3. Sukurk ir užrašyk 

pasakojimą: „ Viena diena 

mano šeimoje“. 
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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. Piešinį 

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. 

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, parašytą pasakojimą  

atsiųsk. 
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Telefonu tvarkaraštyje 

nustatytu pamokos laiku. 

Telefonu tvarkaraštyje 

nustatytu pamokos laiku. 

Telefonu tvarkaraštyje 

nustatytu pamokos laiku. 


