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Išplėstinis pamokos planas 

 

 

Tema, klasė:  Judaizmas. 11klasė. 

Laukiami pamokoje rezultatai: domėsis vienos iš didžiausių pasaulio religijų mokymu, aiškinsis religijos 
simbolius, svarstys judėjų bendruomenės ypatumus. 

Uždaviniai: Gilintis į monoteistinių religijų mokymą; aptarti šventraščius; vertinti religijų pasaulėžiūras ir gerbti 
žmonių skirtingumą. 

Pagrindiniai šaltiniai:Tikėjimas ir gyvenimas, Kaunas 1992m., p. 106-112,Vidurinio ugdymo bendrosios 
programos, 2011 

Metodai: dėstymas, aiškinimas, darbas su IKT, savarankiškas darbas su knyga ir padalomąja medžiaga. 

Vertinimo būdai: formuojamasis, diagnostinis. 

Priemonės: PowerPoint pateiktis ,,Judaizmas“(autorius V.Žiobienė), apklausos lapai. 

Pamokos situacija:  yra dvi vienuoliktos klasės: vienoje – gabūs, motyvuoti, darbštūs mokiniai, kitoje – silpni, be 

mokymosi motyvacijos ir vidutinių gabumų mokiniai. Darbas klasėse labai skiriasi. Užduotys 

diferencijuojamos.Mokiniai tikėjimo atžvilgiu nusiteikę geranoriškai. Tikybos pamokas lanko nuo 1 klasės. 

Pamokos eiga  

Pamokos dalys/ 
metodai 

Mokytojo veikla Mokinių veikla Pastabos  

Įžanginė dalis. Pasisveikinimas. Malda. Pasisveikinimas. Malda.  
 

Pakartojimas. -Kokios yra didžiosios pasaulio 
religijos?  
-Kurios iš jų – monoteistinės? 
-Kurių religijų(judėjų, 
musulmonų, budistų) atstovų 
yra mūsų mieste?  
Pagiriu. 
 

Atsakinėja. Pataisau,papildau 
atsakymus. 

Temos ir tikslų 
skelbimas. 

-Šiandien pagilinsime žinias 
apie judaizmą, aiškinsimės šios 
religijos simbolius, aptarsime 
jų bendruomenės ypatumus. 
 

Užsirašo temą sąsiuviniuose. Tema ir tikslai 
užrašyti lentoje. 

Aiškinimas, 
dėstymas. 

-Dabar pristatysiu skaidres, 
kurias paruošiau grįžusi iš 
Izraelio- nuostabios ir įdomios 
šalies, iš kurios tikinčiųjų tikrai 
yra ko pasimokyti. 
PowerPoint pateiktis 

Svarbiausius dalykus užsirašo 
sąsiuviniuose. 
Klausinėja, diskutuoja. 
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,,Judaizmas“. 
Pristatydama darbą aiškinu, 
klausiu, tikslinu atsakymus. 
Pagiriu, paskatinu. 
 
 

Apibendrinimui – 
savarankiškas 
darbas su knyga. 
 

Liepiu atsiversti lentoje 
užrašytus vadovėlio ,,Tikėjimas 
ir gyvenimas“ puslapius.  

Mokiniai skaito p.106, 110.  11b kl. perskaito 
106- 112psl. 

Įtvirtinimas. 
 

Išdalinu apklausos lapus. 
Pasakau, kad bus vertinami. 
 

Mokiniai atlieka skirtas užduotis. 
Surenka darbus. 
 

Užduotys 
diferencijuojamos. 
 

Užbaigimas. Pagiedu žydišką giesmę 
,,Shalom, haverim“. 
 
-Atminkite, kad labai svarbu, 
nuvykus į kitą šalį ar susidūrus 
su kitataučiu, kitatikiu savame 
krašte jį gerbti, priimti, padėti. 
Niekad nepamirškime Aukso 
taisyklės. 
 
Atsisveikinimas. 
 

Giedame  kartu. Atidengiu tekstą 
(užrašytas prieš 
pamoką). 
 
Shalom  haverim, 
shalom haverim. 
Shalom shalom. Lehit 
raot, lehit raot. 
Shalom  shalom. 

 

 

 

 

 


