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„Sakramentai“ 
Tikslas: Atskleisti Sakramentus kaip Dievo malonės regimus ženklus. 

 

Uždaviniai: 

 Įvardinti, kas yra Sakramentai, kam jie teikiami; 

 Išryškinti Sakramentų reikšmę; 

 Susipažinti su Sakramentų teikimo apeigomis; 

 Aptarti Sakramentų svarbą kiekvieno žmogaus gyvenime. 

 

Priemonės, literatūra:  

1. Pateiktys, parengtos PowerPoint programa;  

2. Katalikų Bažnyčios Katekizmas. 1996. Kaunas. Tarpdiecezinės katechetikos 

komisijos leidykla; 

3. Šventasis Raštas. 1999. Lietuvos Vyskupų Konferencijos leidinys; 

4. Liturginis maldynas. 1984. Lietuvos Vyskupų Konferencijos leidinys; 

5. Sutaikinimo sakramento maldos; 

6. Sutaikinimo pamaldų scenarijus; 

7. Sutaikinimo pamaldų sąžinės patikrinimas; 

8. Eucharistijos sakramento šventės akimirkos (DVD – filmuota medžiaga ir CD – 

nuotraukos); 

9. Įvairi padalomoji medžiaga, užduotys mokiniams (pateikta prieduose), paimta iš 

asmeninio archyvo ir iš internetinių puslapių. 

 

Aprašas: 

Pateiktys gali būti naudojamos įvairiose klasėse, kai kalbama apie Sakramentus. Medžiagą 

galima naudoti ir popamokinio ugdymo užsiėmimuose. Kalbant apie kiekvieną Sakramentą atskirai, 

medžiagą galima išskaidyti atskiromis dalimis. 

Mokytojas, pateikčių pagalba, pristato Sakramentų apibrėžimus, jų sampratą pagal Katalikų 

Bažnyčios Katekizmo mokymą, supažindina su Sakramentų teikimo apeigomis, kada, kam ir kaip 

teikiamas kiekvienas sakramentas. Su mokiniais aptaria Sakramentų svarbą kiekvieno žmogaus 

gyvenime, išsiaiškina mokinių asmeninę patirtį, išgyvenimus.  

Mokiniai skatinami pasirinkti vertybines nuostatas, atsižvelgiant į santykį su Dievu, kitu 

žmogumi, savimi ir pasauliu, akcentuojant kiekvieno asmens vertę ir unikalumą. Susipažinę su 

pateikta medžiaga, įgyja galimybes prisiimti atsakomybę renkantis tolesnį gyvenimo kelią.  
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Rezultatas:  

Mokiniai iš įvairių informacijos šaltinių sužino apie Sakramentus, geba vertinti turimą patirtį 

ir gautas žinias. Suvokia, kodėl reikalingi Sakramentai. 

Mokiniai, remiantis įgytomis žiniomis, geba atlikti užduotis ir pristatyti medžiagą pagal 

svarstytus klausimus apie Sakramentus. Geba atsiliepti į Dievo ir Bažnyčios kvietimą šventėti. 


