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Etikos pamokos                Mokytoja Vilma Petraškaitė 

                            Balandžio 14-17 d. mokymosi turinio ir pasiekimų planavimas bei fiksavimas  

                                                                               2 klasė 3 klasė  4 klasė 
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Mandagu- gražu Gimtieji namai Konflikto tirpdymas 
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Įsidėmės, kas yra etiketas. 

Gebės išvardinti kelias mandagumo taisykles. 

Ugdysis gebėjimą suprasti namų, Tėvynės 

svarbą žmogui. 

Ugdysis gebėjimą taikiai spręsti ginčus. Supras 

dėl ko dažniausiai kyla vaikų konfliktai ir kaip 

juos spręsti. 
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1. Perskaityk duotą tekstą (Priedas Nr.1). 

2. Atsakyk žodžiu į klausimus: 

Kas turėtų klasėje surinkti šiukšles? Kodėl? 

Kokių taisyklių laikaisi mokykloje, kad joje 

būtų jauku? 

3. Įsidėmėk: Mandagus elgesys- gražus 

elgesys. Etiketas- mandagaus elgesio 

taisyklės. Mandagumo taisyklių laikosi ir 

suaugę, ir vaikai, kai jie bendrauja vieni su 

kitais. 

4. Parašyk, kokias žinai ir kokių laikaisi 

mandagaus elgesio taisyklių. 

 

1.Prisimink savo įspūdžius ir jei yra galimybė 

papasakok tėveliams kaip jauteisi, kai: 

Iš kokios nors kelionės grįžti namo; 

Nuvyksti aplankyti savo senelių. 

Įsidėmėk: Namai gali būti labai įvairūs, kaip 

ir juose gyvenantys žmonės. Kiekvienam 

savi namučiai patys jaukiausi. 

 2. Atlik užduotis: 

Pagalvok ir parašyk:  

kuo būstas-namas ar butas skiriasi nuo 

namų; 

ką stengiasi daryti žmonės, kad jų namuose 

būtų jauku. 

kaip supranti- kas yra Tėvynė? 

1.Įsidėmėk: ginčytis – reiškia žodžiu 

apginti savo nuomonę ar požiūrį, o 

konflikto metu kivirčijamasi ir  

patiriamos nemalonios emocijos. 

Konfliktą tirpdo švelnus pajuokavimas, 

bendrų dalykų suradimas. 

2. Perskaityk duotą tekstą (Priedas Nr.1). 

3. Parašyk keletą patarimų, kuriuos duotum 

besiginčijantiems angelams.  (Pvz: nusiramink, 

išklausyk kitą, kalbėkite po vieną, 

nenukrypkite nuo ginčo temos). 

4. Susidaryk gerą nuotaiką keliančių daiktų, 

reiškinių sąrašą. Nupiešk ar užsirašyk tai, kas tau 

kelia gerą nuotaiką. Kai tave aplankys pyktis, 

pradėk galvoti apie tuos dalykus ar veiksmus, 

kurie tave linksmina – juos prisiminti tau padės 

sąrašas ar piešinys. 

 



 

nupiešk sąsiuvinyje kas tau namuose yra 

brangiausia. 
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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.  

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 darbą 

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. 


