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Uždavinys 

 Perskaitę duotą tekstą pagal Šv. Raštą, pagalvos, kodėl 

Jėzus valgė su mokiniais Paskutinę Vakarienę ir aptarę 

su tėveliais kada šeimoje valgoma vakarienė, atliks 

pateiktas užduotis ir sužinos, kokią Misiją – užduotį 

atliko JĖZUS.   



 

1 užduotis 

 Paprašyk tėvelių, kad perskaitytų pateiktus tekstus ir 

pagalvok kokie asmenys susirinko prie Paskutinės 

Vakarienės stalo.  

 Užrašykite juos į savo užduočių lapą arba sąsiuvinį. 

 



Šv. Rašto tekstas 

Jn 13, 4-7 

Jėzus plauna kojas 

4 Jėzus pakyla nuo stalo, nusivelka viršutinius drabužius ir 

persijuosia rankšluosčiu. 5 Paskui įsipila vandens į praustuvą 

ir ima mazgoti mokiniams kojas bei šluostyti jas 

rankšluosčiu, kuriuo buvo persijuosęs. 6 Taip jis prieina prie 

Simono Petro. Šis jam sako: „Viešpatie, nejau tu mazgosi 

man kojas!“ 7 Jėzus jam atsakė: „Tu dabar nesupranti, ką 

aš darau, bet vėliau suprasi“. 

 



Šv. Rašto tekstas 

Lk 22, 7-13 

7 Taip atėjo Neraugintos duonos diena, kada reikėjo pjauti 
Velykų avinėlį.[i3] 8 Jėzus pasiuntė Petrą ir Joną, liepdamas: 
„Eikite ir paruoškite mums Velykų vakarienę“. 9 Jie paklausė: 
„O kur norėtum, kad mes paruoštume?“ 10 Jis atsakė: „Štai 
jums įeinant į miestą, jus pasitiks žmogus, vandens ąsočiu 
nešinas. Eikite paskui jį iki tų namų, į kuriuos jis užsuks, 11 ir 
sakykite namų šeimininkui: 'Mokytojas prašė paklausti: Kur 
menė, kurioje galėčiau su mokiniais valgyti Velykų 
vakarienę?' 12 Ir jis parodys jums didelį aukštutinį kambarį su 
baldais. Tenai ir paruoškite“. 13 Nuėję jie rado viską, kaip 
Jėzus buvo sakęs, ir parengė Velykų stalą. 

 

 Šį tekstą galim rasti internete, adresu 
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Šv. Rašto tekstas 

Lk 22, 14-18 

 Velykų vakarienė 

14 Atėjus metui, Jėzus sėdo su apaštalais prie stalo. 15 [i4]Ir 
tarė jiems: „Trokšte troškau valgyti su jumis šią Velykų 
vakarienę prieš kentėdamas. 16 [i5]Sakau jums, nuo šiol aš 
daugiau jos nebevalgysiu, kolei ji išsipildys Dievo 
karalystėje“.[i6] 17 Paėmęs taurę, jis sukalbėjo padėkos 
maldą ir tarė: „Imkite ir dalykitės. 18 Sakau jums, nuo šiol 
aš nebegersiu vynuogių vaisiaus, kolei ateis Dievo 
karalystė“. 
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2 užduotis 

 Pasikalbėk su tėveliais, kada valgoma vakarienė tavo 

šeimoje ir apie ką tuo metu galima kalbėtis.  

 Sukurk maldą ir pasiūlyk tėveliams ją sukalbėti prieš 

valgį.  

 



3 užduotis 

  

 Įrašyk trūkstamus žodžius ant brūkšnelių, į kvadratėlį 

įrašyk skaičių, kuris tinka sakiniui. 

 Jei galite, lapą atsispausdinkite ir įklijuokite į savo 

užduočių lapą. Jei ne – žodžius ir skaičius parašyk eilės 

tvarka ir nupiešk. 

 Užduotis nuspalvink. Ostiją – Kūną ir Taurę - Vyną 

nuspalvinkite tik geltona spalva. Kitus daiktus jų 

spalvomis. 

 



Užduoties atlikimas 



Pasikartok, ką išmokai 

 Užvertęs/usi visas užduotis, surašyk naujus 

žodžius, kuriuos sužinojai šios pamokos metu. 

  Kas vakarą sukalbėk tokią maldelę. 

     JĖZAU. AČIŪ TAU.  Palaimink mano šeimą. Amen. 

 



Užduočių atlikimo laikotarpis 

 Užduotys skirtos 1 pamokai. 

 Atlikti per savaitę. 
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