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                                                                               1 klasė 2 klasė   3 klasė 

 

4 klasė 

T
em

a
 Iš Šventųjų verta 

pasimokyti 

 

Ko galiu pasimokyti iš 

Šventųjų? 

Šventoji Dvasia- mūsų globėjas Bažnyčioje mus apdovanoja 

Šventoji Dvasia 

P
a
si

ek
im

a
i 

 

Sužinos apie šventus 

žmones, bei ko iš jų 

galima pasimokyti. Nauji 

žodžiai: šlovinti, 

šventasis, užtarimas 

Prisimins  ir pasikartos 

žodžių; „Šventasis“, 

„užtarimas“, „garbinti“ 

reikšmes. 

Ugdysis suvokimą, kad 

galime kurti santykį su savo 

Šventuoju Globėju. 

Pasikartos žinias apie Šventąją 

Dvasią ir Jos dovanas.  Išmoks 

mintinai Šventosios Dvasios 

dovanas. 

 

Ugdys suvokimą apie Šventąją 

Dvasią kaip Bažnyčios Globėją. 

Pakartos Šventosios dvasios 

dovanas. 

V
ei
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lo

s,
 u

žd
u

o
ty
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1. Pagalvok: iš ko 

matome, kad žmogus yra 

Jėzaus draugas? 

2. Pažiūrėk duotas 

skaidres. 

3. Pasiklausk tėvelių 

koks yra tavo krikšto 

vardas( jei esi 

pakrikštytas/a). 

4. Jei yra galimybė- 

sužinok daugiau apie 

savo šventąjį globėją. 

5. Nupiešk jį. 

 

1.Pagalvok: ar žinai, koks yra 

tavo Šventasis Globėjas ar 

Globėja? 

2. Pažiūrėk duotas skaidres 

3. Jei yra galimybė, daugiau 

susižinok apie savo Šventąjį 

Globėją. (Paklausk tėvelių, ar 

kartu paieškokite internete). 

4. Sąsiuvinyje parašyk 3 

dalykus, kurių norėtum 

pasimokyti iš savo 

Globėjo/jos. 

5. Trumpai pasimelsk: 

padėkok Jėzui, kad turi savo 

Globėją Danguje. 

 

1. Pagalvok ir prisimink viską, ką 

žinai apie Šventąją Dvasią. 

2. Pažiūrėk duotas skaidres. 

3. Parašyk, kokią  Šventosios 

Dvasios dovaną tu norėtum gauti ir 

kodėl? 

4. Išmok mintinai Šventosios 

Dvasios dovanas. 

 

 

 

 

 

1. Pagalvok ir prisimink viską, 

ką žinai apie Šventąją Dvasią. 

2. Pažiūrėk duotas skaidres. 

3. Atlik iš pratybų 3 ir 4 užduotis 

46-47 psl. 

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. 

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. 


