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PAMOKOS PLANAS 

Mokykla. Kauno Petrašiūnų vidurinė mokykla                                Klasė  8 a 

Pamokos tema: „Jurgis Matulaitis: kiekvienas esame pašaukti tapti šventais “ 

Uždavinys.  Naudodamiesi Šventu Raštu, mokytojos aiškinimu, susipažins su Jurgio 
Matulaičio gyvenimu bei pašaukimu ir atlikdami praktines užduotis išskirs svarbiausias 
vertybes ir jas užrašys. 

Metodai. Diskusija, pokalbis, savarankiškas darbas. 

Priemonės. Žvakė, užduočių lapai, vadovėlis. 

Literatūros šaltiniai ir nuorodos.  

Zita Petraitytė 2004 Dievo meilė žodžiai. Katalikų tikybos vadovėlis šeštai klasei. Katalikų 
pasaulio leidiniai, Vilnius. 

 Šventas Raštas. 

Pamokos eiga: 

Įvadas: 2 min. Mokytoja pasisveikina su mokiniais, visi kartu pasimeldžia, skelbiama pamokos 
tema, mokymosi uždaviniai, išsakomi pamokos lūkesčiai. 

Pamokos veiklos: 4 min. Mokiniai kviečiami prisiminti praeitos pamokos temą. Ką reiškia būti 
sukurtu pagal Dievo paveikslą. Analizavome Šventojo Rašto tekstus ir įvardinome kuo žmogus 
skiriasi iš visos kūrinijos ir kaip reiškiasi jo panašumas į Dievą. 

 14 min. Dėstoma nauja medžiaga. Šiandien  mes kalbėsime apie palaimintąjį Jurgį Matulaitį. Jo 
šūkis “ Blogį nugalėkite gerumu”. Taip pat palaimintasis teigia, kad kiekvienas žmogus yra 
pašauktas tapti šventuoju. Apaštalų tikėjimo išpažinime skaitome: “ tikiu šventųjų bendravimą”. 
Daug šventųjų ir palaimintųjų kurių gyvenimai mums čia žemėje labai svarbūs visi jie yra 
skirtingi, bet visuose yra viena, kas juos jungia su mumis. Tas viena tai yra Viešpats, jo meilė 
mums. Jie išgirdo Dievo sakomus žodžius “ aš tave myliu, tu man esi labai brangus”. Jie turėjo 
drąsos tuo patikėti ir leido tai meilei savyje liepsnoti. Dievas nori ir mane matyti šventą 
nepaisydamas mano silpnumo.  

1.Dievas kviečia žmogų tapti šventu. 2. Šventieji yra žmonės, kurie myli Dievą ir kiekvieną 
žmogų – negalima atskirti meilės Dievui nuo meilės artimui. 3. Šventieji parodo savo meilę 
mylėdami kitus. 4. Šventųjų meilė žmonėms yra aidas meilės, kuria Dievas myli kiekvieną 
žmogų. 5. Šventieji atranda savo pašaukimą mylėti, būdami atidūs poreikiams žmonių tarp kurių 
jie gyvena. Šventųjų gyvenimai mums kalba apie Dievą: kai Dievas  pašaukia konkretų žmogų 
konkrečioje situacijoje mylėti labai ypatingu būdu, Dievas parodo mums, kokie dalykai jam yra 
svarbūs.  
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Rodomos skaidrės (Jurgis Matulaitis mūsų laikams), ( Malda su palaimintuoju) 

22 min. Išdalinamos užduotys, mokiniai atlieka užduotis ir jas pakomentuoja. Mokytoja išdalina 
mokiniams užduočių lapus, mokiniai atlieka darbą ir jį pakomentuoja. 

 Gieda giesmelę „Viešpats myli tave“ 

Viešpats myli tave ar žinai ar žinai 

Meilė Jo nesibaigs amžinai amžinai 

Visos kaltės tikrai tau atleistos seniai nuostabiausi planai išsipildys tikrai 

Ooooo,  Ėėėėė, Ūūūūū, Aaaaaa 

Tai pabus atsimerk prakrapštyk sau akis 

Kas tiesa paklausyk ir ištempęs ausis  

Karalystė visa telpa tavo širdį 

Lobiai tau priklausys jei atversi duris. 

Oooo, Ėėėėė,  Ūūūūū,  Aaaaa 

Nuostabus koks esi tik pažvelk į save  

Nes gyvena tavy Dievo meilė visa  

Tu laimingas žmogus o kodėl ar žinai 

Priklausai jam vienam amžinai, amžinai. 

Pamokos apibendrinimas, įsivertinimas, vertinimas: 

1min. Mokiniai kviečiami įsivertinti žodžiu savo darbą. 

 3min. Mokiniai savanoriai kviečiami išsakyti savo nuomonę apie darbą pamokoje: ar pavyko 
pasiekti pamokos uždavinį, ar viską suprato, ar spėjo atlikti visas užduotis. Aktyviausi mokiniai 
įvertinami. 

1min. Mokytoja apibendrina savo pastebėjimus. Baigdama pamoką padėkoja mokiniams. 
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Kokią svarbą teikiu savo gyvenime? 
Nuspalvinkite po langelį kiekvienai vertybei ar sričiai, arčiau žiedo pakraščio jei tai esate 
puikiai išvystę, daug dėmesio skiriate savo gyvenime; arčiau vidaus jeigu dar turite augti, 

mažai arba visai neskiriate tam dėmesio.  
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MANO ASMENYBĖS ŽEMĖLAPIS 
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1;2;3;4 – keturios didžiausios mano gyvenimo vertybės 
pagal svarbą. Užrašykite save išreiškiančius posakius, 
mintis, frazes.. ar Šv. Rašto ištraukas. 

5. Kas aš esu, trys aspektai – svarbiausi mano socialiniai 
vaidmenys? 

6. Trys mano laimingiausios akimirkos, pergyvenimai 
arba didžiausi pasiekimai. 

7. Trys dalykai, kuriuos aš darau gerai. 

8. Trys mano asmenybės ypatumai, kuriuos norėčiau 
ištobulinti. 

9. Šūkis ar credo, kurio vadovaujuosi savo gyvenime. 

10. Jeigu šiandien mirčiau, ką norėčiau, kad žmonės apie 
mane sakytų? 

11. Trys dalykai, kuriuos aš norėčiau išmokti daryti gerai. 

12. Trys dalykai, kuriuos aš norėčiau įvykdyti savo 
gyvenime. 

13. Trys dalykai, kuriuos aš norėčiau pradėti jau dabar. 

14. Trys svarbiausi tikslai mano gyvenime.  
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Daina 

Viešpats myli tave 

 

Viešpats myli tave ar žinai ar žinai, 

Meilė Jo nesibaigs amžinai amžinai, 

Visos kaltės tikrai tau atleistos seniai,  

nuostabiausi planai išsipildys tikrai, 

Ooooo,  Ėėėėė, Ūūūūū, Aaaaaa 

Tai pabus atsimerk prakrapštyk sau akis, 

Kas tiesa paklausyk ir ištempęs ausis,  

Karalystė visa telpa tavo širdį, 

Lobiai tau priklausys jei atversi duris. 

Oooo, Ėėėėė,  Ūūūūū,  Aaaaa 

Nuostabus koks esi tik pažvelk į save,  

Nes gyvena tavy Dievo meilė visa.  

Tu laimingas žmogus o kodėl ar žinai, 

Priklausai jam vienam amžinai, amžinai. 
 


