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Išplėstinis pamokos planas 
 
 Planą parengė tikybos vyr. mokytoja Virginija Žiobienė 
Vilkijos gimnazija  
 
5 klasė. Tema.  Kur susitinku su Jėzumi? 
 
Laukiami pamokoje rezultatai: dalinsis turima liturgine patirtimi, pagilins supratimą apie sakramentus. 
 
Uždaviniai: * remdamiesi plakatu aptars 7 sakramentus ir įvardins jų teikiamas malones; 
                   * diskutuodami aptars savo liturginę patirtį ir ja pasidalins su klasės draugais; 
                   * dirbdami su padalomąja medžiaga įtvirtins turimas žinias ir įsivertins. 
 
Pagrindiniai šaltiniai: Metodinės rekomendacijos Vilnius, 2009m., padalomoji medžiaga iš 
L.Rimkevičiūtės, Z.Storpirštienės pratybų sąs.  ,,DIEVAS PADEDA“, p.7 
 
Metodai:  dėstymas, darbas su plakatu, teksto analizė, savarankiškas darbas, darbas porose. 
 
Vertinimo būdai: formuojamasis, diagnostinis. 
 
Priemonės:  plakatas ,,7 sakramentai“, tekstas ,,Sakramentai“. 
 
Pamokos situacija:  mokiniai motyvuoti, visi nuo 1 klasės lanko tikybą. 
 

 
Pamokos eiga 

 
Pamokos dalys/ 
metodai 
 

Mokytojo veikla Mokinių veikla Pastabos  

Įžanga.  Pasisveikinimas. Malda. Pasisveikinimas. Malda. 
 

 

Įvadinis pokalbis.     Kaip Izraelio tauta, kuri ėjo į 
Pažadėtąją žemę, taip mes – 
krikščionys – einame į Dievą. 
Bėga dienos, mėnesiai, metai, kupini 
džiaugsmų ir rūpesčių, švenčių ir 
kasdienio mokslo bei darbo. Kaip tik 
kasdieniame gyvenime mes 
daugiausia ir bendraujame su Jėzumi. 
Įvairios bažnytinės šventės ir apeigos 
lydi mus visą mūsų žemiškąjį kelią, 
susiliedamos su svarbiausiais 
gyvenimo įvykiais: gimimu, ligomis, 
santuoka, mirtimi… 
   Šiame kelyje mes ne vieni. Kristus 
pasilieka su mumis. Lydi, globoja, 
padeda(paklausiu, kur mes su Jėzumi 
susitinkame; kaip Jis mums teikia 
gydymą, atleidimą, džiaugsmą). 
   Būtent per sakramentus Jėzus 
gyvena Bažnyčioje ir šalia kiekvieno 
pakrikštytojo. 

 
Mokiniai klausosi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atsakinėja. 
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Temos ir užd. 
skelbimas 

- Šiandien mes prisiminsime 7 Jėzaus 
įsteigtus sakramentus, jų teikiamas 
malones, pasidalinsime, kaip dažnai 
juos priimame. 
  Temą užrašau lentoje. 
 
 

 
 
Temą mokiniai užsirašo 
sąsiuviniuose. 

 

Aiškinimas pagal 
plakatą. 

 Mokinių klausiu, kokius  
sakramentus vaizduoja paveikslėliai; 
kuriuos esame priėmę. Klausiu 
mokinių, kokias malones jie mums 
teikia. Patikslinu mokinių atsakymus. 

Po kiekvieno sakramento 
aptarimo mokiniai stulpeliu 
užsirašo jų pavadinimus 
sąsiuviniuose. 
 
 

 

Pasidalinimas 
religine patirtimi. 

    Prieš klasę pakviečiu 2-3 dažnai 
bažnyčią lankančius mokinius, kurie 
atsakinėja į klasės draugų klausimus 
apie sakramentus. 
   Padrąsinu klausinėjančius, pagiriu 
atsakinėjančius mokinius. 
 
 
 

Mokiniai užduoda klausimus 
apie krikštą,  atgailą ir 
švč.Sakramentą. 

 

Savarankiškas 
darbas porose. 
 

Mokiniai gauna po lapą su tekstu 
,,SAKRAMENTAI“. 
 
Praeidama tarp suolų pažiūriu, 
pagiriu, paskatinu. Prieinu prie 
silpnesniųjų mokinių, patariu, 
padrąsinu. 
    Atlikus darbą, kviečiu keletą 
mokinių perskaityti, ką užrašė. 
Pagiriu visus mokinius. 
 
 

Iš jo išrenka bei į sąsiuvinius 
šalia anksčiau užrašytų 
sakramentų glaustai  užrašo 
kiekvieno jų teikiamas malones. 
 
 
 

 

Apibendrinimas. Mokiniams užduodu keletą klausimų. 
Pvz.: Kuris sakramentas svarbiausias? 
Kuris mus sutaiko su Dievu? Kokį 
sakramentą Jėzus įsteigė per 
Paskutinę Vakarienę? Kokia Ligonių 
patepimo teikiama malonė? Ir pan. 
   Pagiriu atsakinėjančius. 
 
 

Mokiniai atsakinėja, papildo 
vieni kitus. 

 

Įtvirtinimas.     Kiekvienas mokinys gauna po 
atšviestą lapą iš pratybų, kuriame po 
paveikslėliu turi užrašyti sakramento 
pavadinimą. 
      Pažymius rašausi savo vertinimų 
sąsiuvinyje. 
 

Mokiniai atlieka užduotį. 
 
 
 
Vardinu sakramentus, mokiniai 
pasižymi, kiek pažymėjo 
teisingai ir pasirašo sau pažymį. 

 

Užbaigimas.  Pasidžiaugiu geru mokinių darbu. 
 
Giesmė- animacija 
,,Garbinkime Dievą“. 
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