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PAMOKOS PLANAS 

Klasė  5  

Pamokos tema: Malda „Tėve mūsų“ 

Uždavinys. Naudodamiesi vadovėliu, Šventu Raštu, mokytojos aiškinimu, suvoks Tėve mūsų  
maldos prasmę ir atlikdami praktines užduotis teisingai išskirs maldos formas bei sukurs maldą 
kurią priklijuos prie plakato. 

Metodai. Diskusija, pokalbis, savarankiškas darbas. 

Priemonės. Žvakė, užduočių lapai, vadovėlis. 

Literatūros šaltiniai ir nuorodos.  

Vaiva Vaicekauskienė 1998, Esu žmonių vaikas, Dorinio ugdymo vadovėlis 5-7 kl. Vilnius, 
Alma Littera. 

Daiva Širvinskytė, Danutė Uogintienė 2000, Dievas su mumis, katalikų tikybos vadovėlis IV 
klasei, Erika Margytė 2010, Gyventi meilėje, Lietuvos Katechetikos centro leidykla.  

Laimutė Rimkevičiūtė, Zita Storpirštienė 2000, Dievas padeda, katalikų tikybos vadovėlis trečiai 
klasei. Lietuvos Katechetikos centro leidykla.  

 Šventasis Raštas. 

http://siauliai.lcn.lt/centrai/c_katechetikos  

 

Pamokos eiga: 

Įvadas 4 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.  Praeitą pamoką 
skaitėme tas Šventojo Rašto vietas kur buvo kalbama apie prisikėlusį Kristų. Sužinojome, kad 
prisikėlęs Kristus pirmiausia pasirodė moterims, o tik vėliau mokiniams kurie Jo nepažino.  

Dėstoma nauja medžiaga 14 min. Šiandien kalbėsime apie .maldą. Kas tai yra malda? Mes 
žinome, kad tai yra bendravimas su Dievu. Kai mes norime bendrauti su žmogumi, mes turime 
vienas kitą girdėti. Kaip bendrauti su Dievu, jeigu aš neturiu tam laiko Esu labai užsiėmęs, o su 
juo pabendrauti reikia ir laiko ir tylos. Maldai reikalinga tinkama vieta. Maldai reikia nusiteikti. 
Melstis reikia tikint, kad tai ko prašai, Dievas tau suteiks. “ Ko tik melsdamiesi prašote, tikėkite 
gausią, ir tikrai taip bus” (Mk11, 24). Tokia maldos galia. Malda gali būti įvairi: prašymo, 
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užtarimo , dėkojimo, šlovinimo, atsiprašymo. Tačiau malda turi būti nuoširdi. Kristus mėgdavo 
melstis nuošalėje. Kartą jo mokiniai paklausė, kokią maldą jis meldžiasi ir Kristus juos išmokė 
„Tėve Mūsų“ maldą. Dar ji vadinama Viešpaties malda. Pabandykime ir mes panagrinėti „Tėve 
mūsų“ maldos prasmę. 

TĖVE MŪSŲ, kuris esi danguje!  
Teesie šventas Tavo vardas,  
teateinie Tavo karalystė,  
teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.  
Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien  
ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.  
Ir neleisk mūsų gundyti,  
bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.  

Savarankiškos užduotys 18 min. Išdalinamos užduotys, kiekvienam mokiniui duoti lapai su 
„Tėve mūsų“ malda. Mokiniai skaito ir aiškinasi ką  reiškia ši malda, kodėl ji yra Kristaus 
išmokyta. Pabraukia sakinį kuris atrodytų jiems svarbiausias.  

Žiūrime skaidrės „Sapnavau kad ėmiau interviu“. Mokiniai atsako į klausimus. Ko Dievas nori 
šiandien iš žmogaus, ko Jis prašo. 

Išdalinami spalvoti lapeliai, ant jų mokiniai ir užrašo svarbiausius pastebėjimus, sukuria trumpą  
prašymo, ar užtarimo, ar dėkojimo, ar šlovinimo, ar atsiprašymo maldą. 

Pamokos apibendrinimas, įsivertinimas, vertinimas: 

Įsivertinimas 1min. Mokiniai kviečiami įsivertinti savo darbą žodžiu pasakydami ar suprato 
temą ar ne. 

 Pamokos aptarimas su mokiniais 2min. 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. 

Pamokos apibendrinimas 1min. Mokytoja apibendrina pastebėjimus. Baigdama pamoką 
padėkoja mokiniams. 
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Priedas 1 

 

 

TĖVE MŪSŲ, kuris esi danguje!  
Teesie šventas Tavo vardas,  

teateinie Tavo karalystė,  
teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.  
Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien  

ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes 
atleidžiame savo kaltininkams.  

Ir neleisk mūsų gundyti,  
bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


