
CD Tikybos mokytojų gerosios patirties sklaida 2012 
© Kauno arkivyskupijos katechetikos centras 
Paruošė tikybos vyr. mokytoja Inga Petrikonienė 

Jonavos J.Ralio vidurinė mokykla 
 
 
 
 

Adventinė popietė – viktorina 
 
 
 

„Laukimo šviesoje...“ 
 
 

5-6 kl. 
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Adventas yra laukimo metas. Ši viktorina yra skirta pagilinti žinias ir įprasminti šį 
laikotarpį. 

 
Scenoje – adventinis vainikas su 4 žvakėmis, nuo kurio spalvoti kaspinai (violetinės spalvos), 

nuleisti prie užrašytų žodžių „Dovana“, „Laiškas“, „Meilė“, „Diena“.  
 
Apačioje scenos – didelė raudona širdis. Skamba rami, šviesi muzika.  
Salės viduryje  paruošti stalai viktorinos dalyviams, puslankiu sustatytos kėdės sirgaliams.  
Susirinkę 5-6 kl. moksleiviai papuošia savo stalus adventiniais simboliais, užrašo komandos 

pavadinimą.  
 
 
I MOKINYS: 
Susirinkome į adventinę popietę – viktoriną „Laukimo šviesoje...“. Mes laukiame vienos 

gražiausių švenčių – Šv.Kalėdų.  
 
II MOKINYS: 
 
Džiugu laukti šias 4 savaites, kai žinai, kuo pasibaigs laukimas – dovanomis. Tiesa, mes 

kalbame ne apie gražiai supakuotas, brangias dovanas. Pati didžiausia dovana – neapčiuopama, 
nenuperkama, paslaptinga ir nuostabi. Ne kiekvienas gali ją suprasti. Apie tai trumpas mergaičių 
pamąstymas. 

 
 
Keturios mergaitės, stovėdamos scenoje su kaspinais rankose, laiko spalvotus, gražius laiškus 

(priedai 1,2,3,) Kiekviena perskaito. Tik trečioji gieda Himną meilei (1 Kor 13).  Po kiekvienos 
pristatymo, kaspinas prinešamas prie  širdies ir prisegamas. 

 
 
I MOKINYS: 
 
 
 Šiandien mes, kaip ir visada, būsime ne vieni. Kartu su mumis Dievo Dvasia, Jo Meilė ir 

Pagalba. Šiandien – gruodžio 8 d.  Marijos gimtadienis. Ką mums šiandien sako Jėzaus Mama? Juk 
Šiluvoje Marija išsakė didžiausią savo troškimą – kad būtų garbinamas jos Sūnus. Marijos 
troškimas turėtų tapti ir mūsų, krikščionių, troškimu pagarbinti Viešpatį. Jėzus – mūsų Kelias, 
Tiesa, Gyvenimas. Laukuose, kuriuose buvo ariama ir sėjama, Marija kvietė prisiminti prieš amžius 
šiose vietose pasėtą Dievo žodį, gyvybės žodį. 

 
II MOKINYS: 
 
Visi kartu pagiedokime „Mes laukiam, Viešpatie, Tavęs““ ir pagarbinkime Kūrėją. 
 

Skamba giesmė 
 
 

I MOKINYS: 
 
Tradiciškai susirinkome į adventinę viktoriną. 5 ir 6 klasių moksleivių komandos jau yra 

pasiruošusios prisistatyti. O prieš mes tai norime pristatyti garbiąją vertinimo komisiją. 
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Pristato komisiją 
 
 
 

VIKTORINA 
 
 
 

Užduotys: 
 
1. Prisistatymas. 
 
2. Šv.Rašto minties sudėjimas ( sukarpyta Šv.Rašto mintis, priedas nr.4) 

 
 

Animacija „ Dievas stato namus“ 
 
 

3. Nupiešti Jonavos Šv.Apaštalo bažnyčią ( kuo tiksliau atkurti nupiešiant bažnyčią. Dalyviai 
gali piešti tik po vieną detalę ir piešia tik po 2 kartus). 

 
4. Sudėti dėlionę ( sukarpytas paveiklas su Marijos atvaizdu, užduotis - kuo greičiau sudėti.) 

 
Animacija „ Kada šventieji“ arba  „ Tai aš statau bendruomenę“ 

 
5. Klausimai ( kiekviena komanda traukia ir atsako po 4 klausimus). 

 
 
 

Komisija įvertina ir susumuoja rezultatus.( priedas Nr.5) 
 Giesmė „ O Marija, mūsų Mama“ 

 
 

Komandų apdovanojimas.  
 
 
 
I MOKINYS: 
 
Dėkojame, kad buvote kartu, gražiai dalyvavote, giedojote ir garbinote Dievą. 
 
 
II MOKINYS: 
 

Linkime prasmingų, gražių, šiltų, tikrų Šv.Kalėdų. Priimkime nuoširdžiai visas dovanas, o 
svarbiausia – Dievo dovaną – Jėzų. To prašo ir Šv. Mergelė Marija.  

 
 

Giesmė „Kiekviena diena“ 
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Klausimai Adventinei viktorinai 
„Laukimo šviesoje...“ 

 
1.Kiek laiko trunka Adventas? 4 savaites 
 
2. Ką reiškia žodis „Adventas“? „laukimas, atėjimas“ 
 
3. Kokie yra Advento simboliai? Vainikas ir 4 žvakės 
 
4. Kas apsireiškė Marijai? Kas buvo pasakyta? 
 
Angelas Gabrielius. “Sveika, Marija, malonės pilnoji. Viešpats su 
Tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo Sūnus „  
 
5. Kas buvo Jėzaus mama ir globėjas? 
 
Marija ir Juozapas 
 
6. Kur gimė Jėzus? 
Betliejuje 
 
7. Kas pirmieji aplankė gimusį Jėzų? 
piemenėliai 
 

8. Ką reiškia 4 žvakės adventiniame vainike? 
4 savaites. Žvakės :Piemenų, Pranašų, Betliejaus, Angelų 
 
9. Kada Jėzaus gimtadienis? 
Gruodžio 25 d. 
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Laiškas nuo draugo 
 

 
 

Aš turėjau tau parašyti šį trumpą laišką, kad pasakyčiau, kaip aš 
Tavim rūpinuos, nesvarbu, ar Tu jau didelis, ar dar neužaugęs. Aš 
mačiau Tave vakar besikalbantį su draugais. Laukiau Tavęs visą 
dieną, tikėdamasis, kad Tu panorėsi pasikalbėti su manimi. Aš 
daviau Tau saulėlydį, kad jis užbaigtų Tavo dieną, ir vėsų vėjo 
dvelkimą, kad Tu pailsėtum.  Laukiau. Tu neatėjai... Tai mane 

įskaudino, tačiau tebemyliu Tave, nes esu Tavo draugas... 
Mačiau Tave miegantį praeitą naktį ir, norėdamas paliesti Tavo 

kaktą, išliejau mėnulio šviesą ant Tavo veido. Vėl laukiau, norėjau 
ateiti, kad mes pasikalbėtume. Aš tiek norėčiau Tau pasakyti... 
Tu atsikėlei ir išėjai, mąstydamas apie savo rūpesčius. Mano 

ašaros buvo lietuje, kuris krito Tau ant veido. Jei tik Tu 
išgirstum mano balsą. 

AŠ MYLIU TAVE.  
Aš visą laiką stengiuosi tai pasakyti per žydrą dangų ir žalią 

pievą. Aš šnabždu medžių lapuose ir gėlių spalvose. Šaukiu apie 
tai kalnų šaltiniuose. Mano meilė Tau yra gilesnė už vandenyną ir 

didesnė už  didžiausią Tavo širdies troškimą. Prašau Tavęs, 
pakalbėk su manimi. Prašau Tavęs, neužmiršk manęs. Aš norėčiau 

pasidalinti su Tavimi daugybe dalykų... Daugiau netrukdysiu 
tavęs. Tai Tavo sprendimas. Aš išsirinkau Tave ir vis tebelaukiu, 

nes esu TAVO DRAUGAS IR MYLIU TAVE! 
 

Tavo draugas Jėzus 
 

 


