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4 klasė 

T
em

a 

Bažnyčia- maldos 

namai ir gyva 

bendruomenė 

Kas yra bažnyčia? 

 

Mergelė Marija yra Jėzaus 

ir mano Motina 

Marija yra Jėzaus ir 

Bažnyčios motina 

P
as

ie
k

im
ai

  

Susipažins su 

bažnyčia kaip 

maldos namais ir 

Bažnyčia, kaip 

bendruomene. 

Nauji žodžiai: 

altorius, klausykla, 

tabernakulis. 

 

Prisimins žodžio 

,,bažnyčia” abi 

reikšmes: bažnyčia- 

kaip pastatas ir 

Bažnyčia- kaip tikinčių 

žmonių bendruomenė. 

Gilins asmeninį santykį su 

Marija kaip Jėzaus  ir 

kiekvieno tikinčiojo 

Motina. 

Pasikartos įgytas žinias 

apie Mergelę Mariją ir jos 

garbei švenčiamas šventes. 

Gilins asmeninį santykį 

su Marija kaip Jėzaus  ir 

kiekvieno tikinčiojo 

Motina. 

Pasikartos įgytas žinias 

apie Mergelę Mariją ir 

jos garbei švenčiamas 

šventes. 

V
ei

k
lo

s,
 u

žd
u
o
ty

s 

1.  Pagalvok: kodėl 

einame į bažnyčią? 

Ką ten veikiame? 

2. Peržiūrėk duotas 

skaidres. 

3.  Atlik pratybų 2 

užduotį 27 psl. 

4. Nupiešk 

bažnyčią- arba kaip 

pastatą, arba, kaip 

bendruomenę. 

 

 

 

1.Pagalvok  ir 

prisimink- ką reiškia 

žodis bažnyčia? 

2. Pažiūrėk duotas 

skaidres 

3. Atsakyk  žodžiu į 

klausimus: 

Kas yra bažnyčia- 

pastatas, ar žmonių 

bendruomenė? 

Kokius atpažinai 

bažnyčioje esančius 

daiktus? 

Kaip žmonės tampa 

Katalikų Bažnyčios 

nariais? 

4. Atlik pratybose 1 ir 2 

užduotį, 37psl. 

5. Trumpai pasimelsk: 

padėkok Jėzui už tai, 

kad Jis kviečia tave 

draugauti 

 

1.Pagalvok apie savo 

mamą. Kokius žinai 

įvykusius svarbiausius 

įvykius jos gyvenimo 

istorijoje? 

2. Pažiūrėk skaidres apie 

Mergelę Mariją. 

3. Parašyk sąsiuvinyje tris 

jos gyvenimo įvykius, kurie 

tave palietė. 

4. Sukurk ir parašyk maldą 

Marijai kaip Jėzaus ir savo 

dangiškai mamai. 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Pagalvok apie savo 

mamą. Kokius žinai 

įvykusius svarbiausius 

įvykius jos gyvenimo 

istorijoje? 

2. Pažiūrėk duotas 

skaidres. 

3. Atlik iš pratybų 1 ir 2 

užduotį. 48-49 psl. 

4. Trumpai pasimelsk- 

padėkok Marijai, kad Ji 

rūpinasi tavimi kaip savo 

vaiku. 

A
ts
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m

a
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d
a
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Įsivertink. Nupiešk 

tiek veidelių, kiek 

tavo nuomone (o gal 

tėvelių ar vyresnių 

šeimos narių 

nuomone) teisingai 

atlikai užduočių. 

Įsivertink. Nupiešk tiek 

veidelių, kiek tavo 

nuomone (o gal tėvelių 

ar vyresnių šeimos 

narių nuomone) 

teisingai atlikai 

užduočių. 

Įsivertink. Nupiešk tiek 

veidelių, kiek tavo 

nuomone (o gal tėvelių ar 

vyresnių šeimos narių 

nuomone) teisingai atlikai 

užduočių. 

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. 

Užduotėlę  atsiųsk į 

Tamo dienyną. 

Darbą atlik per savaitę 

iki  kitos tikybos 

pamokos. Darbelį 

atsiųsk. 

Darbą atlik per savaitę iki  

kitos tikybos pamokos. 

Atsiųsk atliktą 6 užduotį 

iš pratybų 45 psl. 

Darbą atlik per savaitę 

iki  kitos tikybos 

pamokos. 

 Atliktas užduotis  

atsiųsk į Tamo dienyną. 

K
o
n

su
lt

a
ci

ja
 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. 


