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Tikyba                

 Mokytoja  Vilma  

                            Balandžio 20 d. – balandžio 24 d. mokymosi turinio ir pasiekimų planavimas bei fiksavimas  

                                                                               1 klasė 2 klasė   3 klasė 

 

4 klasė 

T
em

a
 Jėzus yra su mumis 

amžinai 

 

Kaip galiu draugauti su 

Jėzumi? 

Kokias šventes švenčiame šeimoje, 

valstybėje ir bažnyčioje? 

Tariama ir tikra laimė 

P
a
si

ek
im

a
i 

 

Ugdysis suvokimą, kad 

Prisikėlęs Jėzus pasilieka 

su mumis amžinai.  

Nauji žodžiai: dangus, 

Šeštinės. 

 

Mokysis draugauti su 

Prisikėlusiu Jėzumi. 

Prisimins, ką reiškia žodis 

Šeštinės. 

Prisimins ir įsidėmės bažnyčioje 

švenčiamas šventes. 

 

Ugdys suvokimą apie tikrą 

laimę, kurią teikia Jėzus. 

 

Prisimins ir pakartos Jėzaus 

palaiminimus žmonėms. 

V
ei

k
lo

s,
 u

žd
u

o
ty
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1. Pagalvok : 

Ką reiškia draugauti? 

Ar tu norėtum su savo 

draugu draugauti amžinai? 

2. Peržiūrėk duotas 

skaidres 

3. Įsidėmėk žodžius: 

dangus; Šeštinės. 

4. Nupiešk, kaip tu 

draugauji su savo draugu 

(e). 

6. Padėkok Jėzui, kad Jis 

kviečia ir tave būti Jo 

draugu (e). 

 

1.Pagalvok ir užrašyk, kas yra 

tikra draugystė. 

2. Pažiūrėk duotas skaidres 

3. Atsakyk  žodžiu į 

klausimus: 

Ar Jėzus nori draugauti su savo 

mokiniais? 

Kaip vadinasi diena, kai Jis 

iškeliavo pas savo Tėvą? 

Kaip tu gali su Juo draugauti? 

4. Pamąstyk ir parašyk, koks tu 

esi Jėzaus draugas. Ko reikia, 

kad draugystė su Juo stiprėtų? 

Aš esu....... 

Draugystė su Jėzumi stiprėja, 

kai............ 

5. Trumpai pasimelsk: 

padėkok Jėzui už tai, kad Jis 

kviečia tave draugauti. 

1.Užbaik sakinį. Šventė, tai diena, 

kai…………………. 

2. Užrašyk po dvi asmenines, 

valstybės ir Bažnyčios šventes, 

kurias švenčiate savo šeimoje. 

3.  Atlik pratybose 4 užduotį 43 psl. 

4. Užduotyje esančias šventes 

įsidėmėk. 

4. Trumpai pasimelsk. 

 

 

 

 

 

 

1.Kartais žmonės bando rasti 

džiaugsmo netikrais būdais, 

kurie gali trumpam pakelti 

nuotaiką, tačiau kenkia sveikatai 

ir tolesnei gerovei. Užbaik raštu 

pradėtas mintis: 

Kai kurie žmonės... 

Kiti bando... 

Manau, kad man pačiam (pačiai) 

tikrai neverta... 

2.Įsidėmėk Jėzaus pasakytus 

palaiminimus žmonėms: 

„Palaiminti dvasingieji 

vargdieniai: jų yra dangaus 

karalystė.  

Palaiminti, kurie liūdi: jie bus 

paguosti.  

Palaiminti romieji: jie paveldės 

žemę.  

Palaiminti, kurie alksta ir 

trokšta teisybės: jie bus 

pasotinti.  

Palaiminti gailestingieji: jie 

susilauks gailestingumo.  

Palaiminti tyraširdžiai: jie 

regės Dievą.  

Palaiminti taikdariai: jei bus 

vadinami Dievo vaikais.  

Palaiminti, kurie persekiojami 

dėl teisybės: jų yra dangaus 

karalystė.  

Palaiminti jūs, kai dėl manęs 

jus niekina ir persekioja bei 

meluodami visaip šmeižia. 

Būkite linksmi ir džiūgaukite, 

nes jūsų laukia gausus atlygis 

danguje“. 

3.Sukurk palaiminimą 

pasirinktam žmogui. 

4. Trumpai pasimelsk. 
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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. 

Piešinuką 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 tikybos 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 

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. Darbelį 

atsiųsk. 

K
o
n

su
lt

a
ci

ja
 Telefonu, tvarkaraštyje 

nustatytų pamokų metu. 

Telefonu, tvarkaraštyje 

nustatytų pamokų metu. 

Telefonu, tvarkaraštyje nustatytų 

pamokų metu. 

Telefonu, tvarkaraštyje nustatytų 

pamokų metu. 


