
Dorinis ugdymas (tikyba) 

2020-04-06----26 

2 klasė  
 

_______________________________________________________ 

(mokinio vardas, pavardė) 

 

Tema  Pratybų 

sąsiuvinio 

puslapis, jei turi 

Gebėjimas Veikla  Naudinga nuoroda Vertinimas  Atlikimo 

data 

Pastabos 

Didžioji 

savaitė 
(2 pamokos)  

58 p. 

 
59 psl. 

 
60 psl 

 

Prisimins, kas 

yra geri darbai. 

Sužinos, ką 

reiškia žodis 

„Gavėnia“, 

gebės trumpai 

papasakoti 

apie Didžiąją 

savaitę ir 

Kryžiaus kelią. 

1. Peržiūrėti video „Sekant 

Jėzumi...“ 

2. Peržiūrėti „Paskutinė 

vakariene...“ 

3. Perskaito Evangelijos pagal 

Joną ištrauką 12,12-19 ir 

parašo, kokiais žodžiais 

žmonės sveikino Jėzų. 

Paveikslą nuspalvinti. 58 psl.  

4. Perskaityti tekstą ir 

nuspalvinti Paskutinės 

vakarienės paveikslą 59 psl. 

5. Į širdeles parašyti, kaip 

mokinys pats atsilieps į 

Jėzaus kvietimą mylėti 

žmones (pvz. mesis už 

pasirinktą žmogų, padės 

tėveliams ar kitiems šeimos 

narims ir pan.) 

6. Nuspalvinti ir sunumeruoti 

Jėzau Kryžiaus kelio istoriją 

60 psl. 

7. Savais žodžiais parašyti 

dėkojant Jėzui už Jo auką 60 

psl. (pvz. Jėzau, dėkoju tau 

už tai, kad mane atpirkai. 

Saugok ir globok mano 

šeimą, kad visuomet būtume 

sveiki ir mylėtume vienas 

kitą. Amen.)  

Sekant Jėzumi 5: iš 

mirties į gyvenimą. 

https://www.youtube

.com/watch?v=NWd

ixyKfUYE  

Paskutinė vakarienė, 

nukryžiavimas ir 

prisikėlimas. 

 

https://www.youtube

.com/watch?v=7xM

PH9UvUYE 

Kryžiaus kelias 

mažiesiems. 

https://www.youtube

.com/watch?v=nI6q

LFa0mvw  

 

Atliktas pratybų 

sąsiuvinio užduotis, 

arba perskaičius 

tekstus, atsakyti į 

klausimus. (jei sunku 

rašyti, galima žodžiu 

tėveliams atsakyti)  

Jei rinksitės 

kūrybinę  užduotį 

galite nufotografuoti 

arba nuskenuoti ir 

atsiųsti į  dienyną 

arba el. paštą 

daliabaj@gmail.com 

facebooke, 

messinger 

 Dalia Dallele. 

Balandžio 6 

– balandžio 

26 d. 

Svarbiausia 

susitelkti ir 

būti kartu; 

Veikla ir 

užduotys 

neturi įtempti 

ar sudaryti 

papildomų 

stresų ir 

rūpesčių. 

Ramios 

Didžiosios 

savaitės; 

jaukių 

Velykų 

Švenčių 

 

 

  Arba Kūrybinės užduotys:     

https://www.youtube.com/watch?v=NWdixyKfUYE
https://www.youtube.com/watch?v=NWdixyKfUYE
https://www.youtube.com/watch?v=NWdixyKfUYE
https://www.youtube.com/watch?v=7xMPH9UvUYE
https://www.youtube.com/watch?v=7xMPH9UvUYE
https://www.youtube.com/watch?v=7xMPH9UvUYE
https://www.youtube.com/watch?v=nI6qLFa0mvw
https://www.youtube.com/watch?v=nI6qLFa0mvw
https://www.youtube.com/watch?v=nI6qLFa0mvw
mailto:daliabaj@gmail.com


 

Jei pratybų namuose neturite, peržiūrėkite filmukus, kartu su tėveliais perskaitykite Šv. Rašto tekstus ir aptarkite 

 

Jn 12,12-19 

Įžengimas į Jeruzalę  

 
12

 Rytojaus dieną gausiai susirinkusi į šventes minia sužinojo, kad Jėzus ateinąs į Jeruzalę. 
13

 Žmonės pasiėmė palmių šakų ir išėjo jo pasitikti, garsiai 

šaukdami: 

„Osana! Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu, Izraelio Karaliui!“ 
14

 Jėzus, gavęs asiliuką, užsėdo ant jo, kaip parašyta: 
15

 Nebijok, Siono kalno dukterie: štai atvyksta tavo karalius, jis joja ant asilaičio! 
16

 Iš pradžių mokiniai šito nesuprato, bet, kai Jėzus buvo pašlovintas, atsiminė, kad tai buvo apie jį parašyta ir jie buvo jam tai padarę. 
17

 Taigi dabar liudijo 

apie jį minia, buvusi su juo, kai jis pašaukė Lozorių iš kapo ir prikėlė iš numirusių. 
18

 Žmonės todėl ir išėjo jo pasitikti, kad buvo girdėję jį padarius tą ženklą. 
19

 O fariziejai kalbėjo vieni kitiems: „Žiūrėkite, jūs nieko negalite padaryti. Štai visas pasaulis eina paskui jį!“ 

 

Apmąstykite : 

 

KRYŽIAUS KELIO STOTYS 

 

1-oji stotis.  Viešpats Jėzus nuteisiamas mirti 

2-oji stotis.  Viešpats Jėzus paima nešti kryžių 

3-oji stotis.  Viešpats Jėzus parpuola po kryžiumi 

4-oji stotis.  Viešpats Jėzus susitinka savo Motiną 

5-oji stotis.  Simonas Kirenietis padeda Viešpačiui Jėzui nešti kryžių 

6-oji stotis.  Veronika nušluosto Viešpačiui Jėzui veidą 

7-oji stotis.  Viešpats Jėzus parpuola antrą kartą 

8-oji stotis.  Viešpats Jėzus ramina verkiančias moteris 

9-oji stotis.  Viešpats Jėzus parpuola trečią kartą. 

10-oji stotis.  Viešpačiui Jėzui nuplėšia drabužius 

11-oji stotis.  Viešpatį Jėzų kala prie kryžiaus 

12-oji stotis.  Viešpats Jėzus miršta ant kryžiaus 

13-oji stotis.  Viešpatį Jėzų nuima nuo kryžiaus 

14-oji stotis.  Viešpatį Jėzų laidoja 
 

Papildomos užduotys savo  ir šeimos malonumui 

Nupiešk arba pasigamink iš spalvoto popieriaus Velykinį atviruką;  

Papuošk margučius 


