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 Kas yra Šventos Velykos? 

 

Šventos Velykos- džiaugsmo šventė Laukiu Šventų Velykų Jėzus nugali blogį ir mirtį 
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Savais žodžiais paaiškins  kas yra 

Šventos Velykos.   

Įsidėmės ir įvardins Šventų Velykų 

simbolius. 

Paaiškins  Didžiojo Penktadienio įvykį. 

Įsidėmės kas yra Šventos Velykos .   

Įvardins, kokie yra Šventų Velykų 

simboliai. 

 

Prisimins ir pagilins žinias bei supratimą apie 

Didžiosios Savaitės įvykius.  

 

Ugdys gebėjimą suvokti,  kad Jėzaus 

prisikėlimas iš numirusių nugali blogį ir 

mūsų gyvenime. 
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 1.Peržiūrėk duotas skaidres 

(priedas Nr.1) 

 2.Atsakyk į klausimus: 

     Kas įvyko Didįjį Penktadienį? 

     Kodėl Velykų rytą Jėzaus kapas 

buvo tuščias? 

     Kas yra Šventosios Velykos? 

 3.Atlik užduotį: Nupiešk Velykų 

simbolius. 

    Trumpai padėkok Jėzui  už savo 

šeimą. 

1.Peržiūrėk skaidres (priedas Nr. 1) 

2. Atlik pirmą užduotį: nupiešk Šventų 

Velykų simbolius. 

3. Perskaityk duotą tekstą (priedas Nr. 

2) 

4. Pažiūrėk filmuką  

https://www.krikscioniskifilmai.lt/jezus-

56-kapas-tuscias/ 

5. Atsakyk į klausimus: 

Kas anksti rytą atėjo prie kapo? 

Kas moterims pasakė, kad Jėzus 

prisikėlė? 

Ką mokiniai rado kapo rūsyje? 

Ką mokiniams pasakė prisikėlęs Jėzus?  

6. Atlik antrą  užduotį: užrašyk, kas yra 

Šventos Velykos. 

7. Trumpai pasimelsk –padėkok Jėzui, 

kad Jis pasiaukojo už mus  ir prisikėlė 

nugalėdamas mirtį. 

1. Perskaityk mokytojos duotą tekstą (priedas 

Nr. 1) 

2. Atsakyk į klausimus: 

Kokį Sakramentą įsteigė Kristus paskutinės 

Vakarienės metu? 

Ką reiškia žodis Eucharistija? 

Kas įvyko Didįjį Penktadienį? 

Kodėl Šventos Velykos yra didžiausia šventė?  

3. Pažiūrėk filmą: 

https://www.youtube.com/watch?v=Roz

MJk7Y9hk 
Nuo 30- tos min. 

4. Aprašyk 4-5 sakiniais savo įspūdžius  po 

pažiūrėto filmo: kaip jautiesi; ką naujo 

sužinojai,  supratai? 

5. Savais žodžiais padėkok Jėzui už tai, kad dėl 

mūsų mirė ir prisikėlė ir paprašyk, kad 

palaimintų tavo šeimą. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

1.Prisimink, kaip jauteisi, kai teko patirti 

kokį nors blogį, ar kančią. Kokios mintys 

tuomet buvo? Ką norėjai daryti ? Kas tau 

padėjo ištverti skausmą 

 

2. Pagal pateiktą nuorodą peržiūrėk 

filmuotą medžiagą: 

https://www.youtube.com/watch?v=R
ozMJk7Y9hk. 
 Nuo 30- tos min. 

3. Atsakyk į klausimus: 

Kaip Jėzus atsisveikino su savo mokiniais?  

Kaip Jėzus elgėsi su jį išdavusiu ir 

išsigynusiu mokiniais? 

Ar Jėzui teisėtai priklausė mirties bausmė?  

Kaip Jėzus iškentė fizinė kančią, 

pažeminimą? 

Ar gali Jo elgesys blogio akivaizdoje būti 

pavyzdžiu man? 

4. Aprašyk 8- 9 sakiniais įspūdžius po 

pažiūrėto filmo: ką naujo sužinojai, 

supratai.   

5. Savais žodžiais padėkok Jėzui už tai, 

kad dėl mūsų mirė ir prisikėlė ir paprašyk, 

kad Jis mokytų Tave nugalėti sunkumus. 
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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 

tikybos 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 tikybos 

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 tikybos 

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 tikybos 

pamokos. 
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 Telefonu arba el. laišku pagal 

nurodytą tvarkaraštyje pamokų 

laiką. 

Telefonu arba el. laišku pagal nurodytą 

tvarkaraštyje pamokų laiką. 

Telefonu arba el. laišku pagal nurodytą 

tvarkaraštyje pamokų laiką. 

Telefonu arba el. laišku pagal nurodytą 

tvarkaraštyje pamokų laiką. 


