
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tikybos pamoka 

Tema 

Kodėl pasaulyje egzistuoja 

 kančia ir mirtis? 
4 klasė 

 
Parengė 

Tikybos mokytojos metodininkės 

I. Graužinienė 

J. Vaketienė  

2020 kovas 



Uždavinys 

Pagalvoję ir aptarę šeimoje kodėl gyvenime būna 

liūdna ir skaudu, perskaitę pateiktus Šv. Rašto 

tekstus, juos išanalizavę, prisimins  istoriją apie tai 

kas tave guodė, kai tau reikėjo pagalbos ir užrašys 

maldą už pagalbą mums teikiančius žmones (šiuo 

atveju už visus karantino metu dirbančius žmones). 



Paimk naują sąsiuvinį, geriau 

langeliais. 

 
 Užrašyk ant viršelio 

 ..........mokyklos 

 4..............klasės 

 .....n.......mokinio/ės...... 

 tikybos darbai. 

 Nuo dabar tai tavo užduočių sąsiuvinis. 



1 užduotis 

 Parašyti 3-4 dalykus, kurie tave ar tavo šeimos narius 

liūdina ir skaudina. 

1. 

2. 

3. 

4. 

 



2 užduotis  
PERSKAITYK  ŠĮ TEKSTĄ 

LK 18, 35–43 „KO NORI, KAD TAU PADARYČIAU? – VIEŠPATIE, KAD 
REGĖČIAU!“ 

Prisiartinus Jėzui prie Jericho, šalia kelio sėdėjo neregys 
elgeta. Išgirdęs praeinančią minią, jis paklausė, kas tai 
būtų. Jam pasakė, jog praeinąs Jėzus iš Nazareto.  
Tuomet neregys ėmė šaukti: „Jėzau, Dovydo Sūnau, 
pasigailėk manęs!“ Ėję priešakyje mėgino sudrausti jį, kad 
tylėtų, bet tas dar garsiau šaukė: „Dovydo Sūnau, pasigailėk 
manęs!“ 
    Jėzus sustojo ir liepė jį atvesti.  
    Jam prisiartinus, Jėzus paklausė: „Ko nori, kad tau 
padaryčiau?“ 
    Šis atsakė: „Viešpatie, kad regėčiau!“ 
    Jėzus tarė: „Regėk! Tavo tikėjimas išgelbėjo tave“.  
    Tas bematant praregėjo ir nulydėjo jį, garbindamas 
Dievą. Tai matydami, visi žmonės šlovino Dievą. 

www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-11-14-lk-18-35-43-ko-nori-kad-tau-
padaryciau-viespatie-kad-regeciau/151221 
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3 užduotis 

 Pagal pateiktą nuorodą peržiūrėti filmuotą medžiagą 

apie akląjį Bartimiejų. 

 www.youtube.com/watch?v=uGx74LCURVQ 

 Parašyti pagrindinį sakinį šiame tekste. 

 Parašyti kokias mintis tau sukėlė ši pateiktis. 

 Galima rašyti žodžiais.  

 6-8 žodžiai. 

http://www.youtube.com/watch?v=uGx74LCURVQ


4 užduotis 

 Perskaityk žemiau pateiktą tekstą. 

 Išrink žodžius, kurie parodo, kad reikia susitaikyti su 

esama situacija, nes ne viskas gyvenime vyksta pagal 

mūsų norus. 



 2 Kor 5, 19 


19 Juk tai Dievas Kristuje sutaikino su savimi pasaulį, 

nebeįskaito žmonėms nusikaltimų ir patikėjo mums 

sutaikinimo žinią. 20 Taigi Kristaus vietoj einame 

pasiuntinių pareigas, tarsi pats Dievas ragintų per mus. 

Kristaus vardu maldaujame: „Susitaikinkite su 

Dievu!“ 21 Tą, kuris nepažino nuodėmės, jis dėl mūsų 

pavertė nuodėme, kad mes jame taptume Dievo 

teisumu. 

 http://biblija.lt/index.aspx?cmp=search 

http://biblija.lt/index.aspx?cmp=search


5 užduotis 

 Ramiai atsisėsk ir atsipalaiduok. 

 Prisimink tuos žmones, kurie tave paguodė ar gelbėjo 

tada, kai tau buvo sunku.  

 Padėkok jiems.  

 Jei gali, paskambink ar parašyk.  

 Jei ne - padėkok tyliai savais žodžiais.   

 



6 užduotis 

 Sukurk savąją padėkos maldą už dirbančiuosius 

ypatingai sunkiomis karantino sąlygomis, nes jiems 

dabar sunkiau negu man.   

 Užrašyk. Ją papuošk. 

 Pasikabink prie savo darbo stalo.  

 Kasdien ją perskaityk.  

 Tai padėkos malda. 



Refleksija 

 Iš naujo peržiūrėk visą medžiagą.  

 Pasitikrink, ar viską atlikai.  

 Kas buvo lengva... 

 Kas buvo sunku... 

 Ką supratai... 

 Parašyk 1 sakinį. 

 Įsivertink.  Nusipiešk tiek veidelių, kiek, tavo 
nuomone ( o gal tėvelių, ar vyresnių šeimos narių 
nuomone) teisingai atlikai užduočių.  

 Darbą atlik iki nurodytos datos. Nufotografuok ir 
atsiųsk.  

 
Dieve, laimink mus visus.  

Tikybos mokytoja 

 


