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Tikyba                  

                            Gegužės 18 d. – gegužės 22 d. mokymosi turinio ir pasiekimų planavimas bei fiksavimas  

 

                                                                               1 klasė 2 klasė   3 klasė 

 

4 klasė 

T
em

a
 Ko šiemet išmokau? Bažnyčia kaip bendruomenė Pakartok Prisimink ir pakartok 
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 Praeitos medžiagos 

kartojimas 

Gilins Bažnyčios kaip 

bendruomenės sampratą. 

Praeitos medžiagos kartojimas Praeitos medžiagos kartojimas 
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1.Pagalvok ir prisimink 

pirmas tikybos pamokas, 

pirmąjį susitikimą. Kaip 

jauteisi? 

2.Atlik pratybų 29 psl. 1 

ir 2 užduotis. 

3. Padėkok Jėzui už 

galimybę Jį pažinti ir 

susidraugauti su Juo per 

šiuos metus. 

1. Prisimink, ką reiškia žodis 

,,bažnyčia?“  

2.Atlik iš pratybų sąsiuvinio38 

psl. 3, 4 ir 5 užduotis. 

3. Padėkok Jėzui už Bažnyčią 

kaip tikinčiųjų bendruomenę, į 

kurią ir tu eini. 

1. Pagalvok ir prisimink, ką mokeisi 

tikybos pamokose nuo mokslo metų 

pradžios. 

2. Atlik iš pratybų 52-54 puslapio 

pasirinktas 4 užduotis. 

3. Pasikartok pagrindines maldas 58 

psl. 

4. Trumpai pasimelsk, padėkok 

Jėzui už šiuos mokslo metus, už Jo 

draugystę su tavimi. 

 

 

 

 

1.Pagalvok ir prisimink, ką 

mokeisi tikybos pamokose nuo 

mokslo metų pradžios. 

2. Atlik iš pratybų pasirinktas 3 

užduotis 51-58 psl. 

3. Atlik iš pratybų testą 59 psl. 

Nufotografuok ir atsiųsk  

4. Trumpai pasimelsk, padėkok 

Jėzui už šiuos mokslo metus, už 

Jo draugystę su tavimi. 
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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, tvarkaraštyje 

nustatytų pamokų metu. 

Telefonu, tvarkaraštyje 

nustatytų pamokų metu. 

Telefonu, tvarkaraštyje nustatytų 

pamokų metu. 

Telefonu, tvarkaraštyje nustatytų 

pamokų metu. 


