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Tikyba                 Mokytoja  Vilma Petraškaitė 

                            Balandžio 14 d. – balandžio 17 d. mokymosi turinio ir pasiekimų planavimas bei fiksavimas  

                                                                               1 klasė 2 klasė 3 klasė 

 

4 klasė 

T
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a Šventų Velykų džiaugsmas 

 

Palaiminti, kuri tiki nematę Padėdamas kitiems padedu sau Kas mums teikia tikrąjį džiaugsmą 
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  Pasikartos išmoktas tiesas. 

Išmoks eilėraštį. 

Savais žodžiais paaiškins, kaip Jėzus 

gali padėti žmonėms nugalėti 

netikėjimą. 

Įsidėmės žodžio Aleliuja reikšmę. 

 

Išmoks išvardinti gerus darbus kūnui ir 

sielai. 

Ugdys gebėjimą suvokti, kad Dievas 

žmogui teikia tikrąjį džiaugsmą. 
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1. Pažaisk žaidimą kartu su 

tėveliais: atsakyk į klausimus,  

jei atsakymas Taip- atsistok, 

jei atsakymas Ne- atsisėsk: 

Jėzus numirė, bet neprisikėlė. 

 

Jėzus buvo ir Dievas, ir 

žmogus. 

 

Jėzus myli visus žmones. 

 

Jėzus kentėjo ir mirė dėl vieno 

žmogaus. 

 

Dievas mums atleidžia visada, 

kai tik mes gailimės. 

Jėzus buvo tik žmogus. 

Velykos- tai Jėzaus prisikėlimo 

šventė. 

 

Margutis mums primena 

Jėzaus mirtį ir prisikėlimą. 

2. Išmok eilėraštuką: 

Jau ir Jėzus po nakties prisikėlė 

iš mirties 

Jėzau, prašom į svečius, Tu 

pašventink margučius. 

 

3.Nupiešk margutį. 

4. Trumpai padėkok Jėzui už tai, 

kad Jis prisikėlė iš mirties ir 

paprašyk, kad Jis palaimintų 

tave ir tavo šeimą. 

1. Perskaityk duotą tekstą (priedas 

Nr.1) 

2. Atsakyk žodžiu į klausimus: 

Kuo apaštalai džiaugėsi? 

 

Kaip elgėsi Tomas? Kodėl? 

 

Kaip manai, ar visi tiki Jėzų 

esant gyvą 

 

O tu ar tiki, kad Jėzus gyvas? 

 

Kaip Jėzus padėjo Tomui 

nugalėti netikėjimą? 

 

Ką Tomas atsakė? 

 

3. Įsidėmėk: žodis ALELIUJA 

reiškia šlovė Viešpačiui. 

4. Pasikartok, ką išmokai. Surašyk 

naujus žodžius, kuriuos sužinojai   

pamokos metu. 

7. Trumpai pasimelsk –padėkok 

Jėzui už tai, kad nugalėjo mirtį. 

Paprašyk, kad Jis palaimintų tavo 

šeimą. 

 

1. Sąsiuvinyje surašyk pateiktus gerus 

darbus ir pagalvok, ar tikrai tai yra geri 

darbai, o ne mūsų pareigos: 

Paskolinti daiktą 

 

Paruoši namų darbus 

 

Melstis už įvairius žmones 

 

Susitvarkyti savo darbo stalą 

 

Klausyti tėvelių ir mokytojų 

 

Laikytis Dievo įsakymų 

 

Pasitark su tėveliais, kas nulemia, kad 

padarytą darbą būtų galima vadinti geru. 

Savo mintis apibendrink baigdama (s) 

sakinį: Mano darbas yra geras tada, kai... 

2. Perskaityk gerų darbų kūnui ir sielai 

sąrašą ir išmok juos išvardinti. 

(Priedas Nr. 1) 

3. Atsakyk raštu į klausimą: 

Kodėl padedami kitiems padedame sau? 

4. Atlik užduotį: 

Pagalvok ir užrašyk, kokius du gerus 

darbus galėtum tu artimiausiu laiku daryti. 

5. Savais žodžiais paprašyk Jėzaus, kad 

padėtų daryti gerus darbus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pagalvok ir raštu užbaik sakinį: Esu 

laimingiausias(-a), kai… 

2. Sugalvok ir nupiešk laimės simbolį. 

3. Įsidėmėk: Psalmės- religinės žydų 

giesmės. Jos užrašytos Šventajame 

Rašte. Kai žmogus supranta, kad 

viską gyvenime jam dovanoja 

Dievas, tuomet žmogui kyla noras 

Viešpatį šlovinti, garbinti. 

Garbindamas Dievą, žmogus 

išgyvena tikrąjį džiaugsmą. 

4. Peržiūrėk skaidres (Priedas Nr. 1) 

5. Parašyk, kaip tu supratai iš skaidrių: 

 

kas teikia žmogui tikrąjį džiaugsmą. 

 

Kodėl psalmės autorius ragina 

šlovinti Dievą? 

 

6. Sukurk psalmę pagal skaidrėsė 

esančios psalmės pavyzdį. 

7. Pasimelsk ja 
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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. Jei yra galimybė, 

piešinuką nufotografuok ir atsiųsk į 

Tamo dienyną. 

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. Jei yra galimybė, rašto darbą 

nufotografuok ir atsiųsk į Tamo dienyną. 

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.  Jei yra galimybė, rašto darbą 

nufotografuok ir atsiųsk į Tamo dienyną. 
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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. 


