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Etikos pamokos                

                            Gegužės 4-8 d. mokymosi turinio ir pasiekimų planavimas bei fiksavimas  
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Aš - už švaresnį pasaulį Mano kaimas Skirtingi požiūriai 
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Gilins suvokimą, kad turime 

saugoti gamtą. 

Ugdysis gilesnį kaimo žmonių 

gyvenimo pažinimą. 

Ugdysis gebėjimą priimti kitokį 

požiūrį turinčius žmones. 
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1.Pagalvok:  Kodėl turime 

saugoti gamtą? 

Kaip galima tausoti gamtą 

neišeinant iš namų? 

Kaip žmonės saugo gamtą? 

2. . Įsidėmėk: Tausoti- reiškia 

saugoti, prižiūrėti, puoselėti. 

4. Nupiešk, kaip tu galėtum 

tausoti gamtą. 

 

1. Pamąstyk:  kaip kaime 

gyvena žmonės, ką jie veikia. 

2. Sąsiuvinyje parašyk ką 

kaime veikia, kokius darbus 

dirba šių profesijų atstovai: 

gydytoja, ūkininkas, pašto 

darbuotojas, vairuotojas, 

kunigas, medkirtys, žvejys, 

melžėja. 

 3. Nupiešk tau patį gražiausią 

kaimo vaizdą. 

 

 

1.Pagalvok: Jei žmogus turi 

kitokį požiūrį nei tavo ar tai 

reiškia, kad jis neteisus? 

Kas būtų, jie visi elgtųsi tik 

vadovaudamiesi savo požiūriu? 

2 Perskaityk šią pasakėčią: 

Gulbė, lydeka ir vėžys 

Kada tarpusavy nesutaria 

draugai, 

Jų bendras darbas nesiseks 

gerai, 

Naudinga nieko jie nepadarys. 

Štai kartą Gulbė, Lydeka, Vėžys 

Vežimą kaupiną sumanė 

pavėžėti, 

Ir greit jie įsikinkė visi trys! 

Iš kailio nerias, o vežimas stovi 

vietoj! 

Atrodo, krūvis jiems nebūtų per 

sunkus, 

Bet Gulbė tiesia aukštumon 

sparnus, 

Vėžys kažin kur atbulas ropoja, 

O Lydeka į upę traukia atkakliai. 

Kas kaltas čia, sunku išspręst 

greituoju, - 

Tiktai vežimas ir dabar tenai. 

3. Įsidėmėk: Įsiklausau, 

įsigilinu, klausiu, kas neaišku, 

derinuosi su kitais ir pats 

priimu sprendimą. 

4. Užsirašyk keletą minčių, 

kurios kilo po šitos pamokos. 
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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, parašytas mintis  

atsiųsk. 
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Telefonu tvarkaraštyje 

nustatytu pamokos laiku. 

Telefonu tvarkaraštyje 

nustatytu pamokos laiku. 

Telefonu tvarkaraštyje 

nustatytu pamokos laiku. 


