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PAMOKOS PLANAS 

Klasė  4 

Pamokos tema: Gerasis Ganytojas 

Uždavinys. Naudodamiesi vadovėliu, Šventuoju Raštu, mokytojos aiškinimu, suvoks Gerojo 
Ganytojo sąvoką ir atlikdami užduotis įvardins bent dvi, sekimo Kristumi sąlygas, užrašys 
atsiprašymo maldą, kurią priklijuos prie plakato. 

Metodai. Diskusija, pokalbis, savarankiškas darbas. 

Priemonės. Žvakė, užduočių lapai, didelis popieriaus lapas, vadovėlis. 

Literatūros šaltiniai ir nuorodos.  

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 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 „ Mano sielos 
šventovė“. Buvo kalbamą apie apleistą Bažnyčią kuri buvo lyginama su apleista žmogaus 
širdimi. Dievas nori, kad žmogus prieitų išpažinties, gailėtųsi dėl savo nuodėmių, Dievo 
atsiprašytų. Dievas nori, kad žmonės tarpusavyje gražiai bendrautų, nesipyktų, vieni kitiems 
atleistų, sektų Kristaus pavyzdžiu.  

 Dėstoma nauja medžiaga14 min. Šiandien kalbėsime apie Gerąjį Ganytoją. “ Kas iš jūsų, 
turėdamas šimtą avių ir vienai nuklydus, nepalieka dykumoje devyniasdešimt devynių ir neieško 
pražuvusios, kolei suranda? Radęs su džiaugsmu dedasi ją ant pečių ir sugrįžęs namo, susikviečia 
draugus bei kaimynus, sakydamas: Džiaukitės drauge su manimi. Radau savo pražuvėlę avį. 
Sakau jums, taip ir danguje bus daugiau džiaugsmo dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio negu dėl 
devyniasdešimt devynių teisiųjų kuriems nereikia atsiversti.”(Lk.15, 4-7) Jėzus ieško kiekvieno 
iš mūsų lyg paklydusios avies. Kas gali atsitikti , kai avelė paklysta? Papasakokite kada jūs esate 
panašūs į paklydusią avelę? Kaip mes jaučiamės suklydę. Dievas davė žmogui sąžinę per kurią 
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mes pažįstame kas yra gera ir kas pikta. Taip pat Dievas davė tėvelius, mokytojus, kunigus per 
kuriuos pats Jėzus į mus kalba.  

Paklausykite pasakojimo „ Kerštas”. Mokiniams užduodami klausimai ir jie žodžiu atsako. Štai 
ką Šventas Raštas sako apie Gerąjį Ganytoją : „Manosios avys klauso mano balso; aš jas pažįstu, 
ir jos seka paskui mane“. Jn 10, 22–30 

Savarankiškas darbas 18 min. Išdalinamos užduotys, mokiniai atlieka užduotis ir jas 
pakomentuoja. Mokytoja išdalina mokiniams užduočių lapus ir  iškirptus iš popieriaus avinėlius 
ant kurių mokiniai  užrašo atsiprašymo maldą ir klijuoja ant didelio lapo popieriaus. Tai leidžia 
mokiniams suprasti, kad  labai svarbu mokėti atsiprašyti ir kad atsiprašyti yra sunku. Kelias 
pasirinkus Jėzų atrodo sunkus, bet žadantis džiaugsmą ir laimę amžinybėje.  

Refleksija 4 min. Išsiaiškinę  atleidimo svarbą, sekimo Kristumi  vieną iš daugelio sąlygų 
mokiniai kviečiami maldai, mąstymui.( Skaidrės „Sek paskui mane“) 

Arba gieda giesmelę „ Aš esu avelė“ 

Pamokos apibendrinimas, įsivertinimas, vertinimas: 

Įsivertinimas 1min. Mokiniai kviečiami įsivertinti savo darbą nupiešdami veidelį pagal savo 
nuotaiką, pamokos supratimą ar nesupratimą. 

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 savo pastebėjimus. Baigdama pamoką 
padėkoja mokiniams. 
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Priedas 1 

 

 

„Manosios avys klauso mano 
balso; aš jas pažįstu, ir jos 
seka paskui mane“. Jn 10, 22–30 
 

 

Jeruzalėje buvo Šventyklos pašventinimo iškilmės. Buvo žiema. Jėzus vaikščiojo šventykloje, 
Saliamono stoginėje. Ten jį apspito žydai ir ėmė klausinėti: "Kaip ilgai mus laikysi abejonėse? 
Jeigu esi Mesijas, pasakyk mums atvirai!" 

Jėzus jiems atsakė: "Aš jums pasakiau, tik jūs netikite. Mano darbai, kuriuos aš darau savo Tėvo 
vardu, liudija apie mane. Bet jūs netikite, nes jūs – ne manosios avys. 

Manosios avys klauso mano balso; aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane. Aš joms duodu 
amžinąjį gyvenimą: jos nežus per amžius, ir niekas jų nepagrobs iš mano rankos. 

Tėvas, kuris man jas davė, yra aukščiau už viską, ir niekas jų neišplėš iš Tėvo rankos. Aš ir 
Tėvas esame viena". 
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Priedas 2 

Giesmelė 

Aš esu avelė, avelė, avelė maža avelė 

Reikia man žolelės, žolelės, žolelės žalios žolelės 

Veski tu mane gerasai Ganytojau 

Žodyje savam į žalias lankas. 

Aš esu avelė, avelė, avelė maža avelė 

Reikia man žolelės, žolelės, žolelės žalios žolelės 

Veski tu mane gerasai Ganytojau 

Žodyje savam į žalias lankas 

 

Aš esu avelė, avelė, avelė maža avelė 

Reikia man žolelės, žolelės, žolelės žalios žolelės 

Veski tu mane gerasai Ganytojau 

Žodyje savam į žalias lankas 

 

Aš esu avelė, avelė, avelė maža avelė 

Reikia man žolelės, žolelės, žolelės žalios žolelės 

Veski tu mane gerasai Ganytojau 

Žodyje savam į žalias lankas 
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Priedas 3 

 
 
 

JĖZUS MUMIS RŪPINASI 
 
 
 
Surask ir nuspalvink Jėzaus žodžius. 
 
 
 
 
 
Parašyk, kas tolina tave nuo Dievo. 
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Priedas 4 

Kerštas 

  Buvo gražus rudens rytas. Skaisčiai švietė saulė. Vakar labai lijo, todėl šiandien visi laukai pilni 
vandens. Sigutė linksmai bėgo į mokyklą. Žiūri – saulė blizga balutėse. Norėtų dar pasidžiaugti, bet 
nenori vėluoti į pamokas. Ji neseniai įstojo į Marijos vaikų būrelį ir dabar turi būti pavyzdinga mokinė. 

  Prie mokyklos vaikai apstojo patvinusį upeliuką. Matuoja lazda jo gylį. Atpuškavo ir Sigutė. Žiūri kaip 
vaikai darbuojasi. Tuo tarpu kur buvęs, kur nebuvęs pribėgo Paulius. Neklaužadai pastūmus Sigutę, ši vos 
neįkrito į upeliuką. Mergaitė norėdama jam keršyti, pradėjo vytis. O Paulius, bėgdamas upelio pakraščiu, 
netikėtai paslydo ir pargriuvęs sutepė rūbus, prisėmė batus. Vaikai ėmė kvatotis, o Paulius verkė, gal ne 
tiek iš skausmo, kiek iš pykčio. Nesmagu pasidarė Sigutei. Bet išgelbėjo pasigirdęs skambutis. Vaikai 
tekini nubėgo į mokyklą. 

  Pirmoji pamoka buvo tikybos. Kol Paulius nusivalė dumblą, mokytoja jau tikrino mokinius. Savo vardą 
berniukas išgirdo už durų. Tada atsargiai jas pravėrė ir įslinko į klasę. Mokytoja žvilktelėjo į purviną 
vaiką ir pasiteiravo: 

  -Kur tu taip išsipurvinai? 

  -Mane Sigutė įstūmė į upelį,- pro ašaras skverbėsi drebantis Pauliaus balselis. 

  Kiti vaikai patvirtino, kad taip ir buvo. Sigutė atsistojo paraudusi, nebežinodama ką ir besakyti. 

  Mokytoja paliko Sigutę po pamokų. Sigutei, rodos, kažkas širdelėje nutrūko. Aiškinančios pamoką 
mokytojos balso beveik nebegirdėjo. Ir kitos pamokos praėjo ne kaip: plunksnakotis neklausė, o galvoje 
sukosi tik viena mintis, kuri kaip didžiulė širšė kankino mergaitę: „ Kokia  neteisybė, oi kokia neteisybė. 
Jei Paulius nebūtų buvęs toks padauža ir jos neužkliudęs, to nebūtų atsitikę.“ 

  Pagaliau pamokos baigėsi. Greitai visi mokiniai išdūmė namo. Tik Agnė norėjo pasilikti ir palaukti 
Sigutės, mokytoja neleido. Sigutė liko viena. Didelės lyg pupos ašaros riedėjo jai skruostais. „ Kodėl aš 
turiu kentėti už tą neklaužadą?“- mąstė mergaitė. Jau buvo bepradedanti galvoti, kaip Pauliui atkeršyti, 
kai už klasės durų pasigirdo mokytojos žingsniai. Įėjusi mokytoja priglaudė prie savęs mergytę ir švelniai 
paklausė: 

  -Ko verki, Sigute, Kodėl tau skauda širdelę? 

  -Aš visai nekalta, kūkčiojo mergaitė, - jis pirmas pradėjo, o aš tik norėjau atkeršyti. 

  Palenkė mokytoja galvą, atsiduso ir tarė: 

  -Geroji Sigute, Paulius tikrai negerai pasielgė, manau, jis jau gailisi, bet keršyti yra didžiulė nuodėmė. 
Niekada nedaryk kitam nieko pikto. Ir Jėzus kai mirė ant kryžiaus, prašė savo dangays Tėvo, kad jis 
atleistų tiems, kurie jį kankino. Jeigu Jėzus būtų pykęs ar kerštavęs, jis būtų neatpirkęs pasaulio ir tavęs, ir 
manęs, ir Pauliaus... o dabar, eik namo. Mama turbūt jau nerimauja. Ir daugiau nekerštauk,- mokytoja 
nuramino ir išlydėjo Sigutę. 

Ses. Birutė Briliūtė, „ Dievas mane myli“, Katalikų tikybos vadovėlis, LKB Katechetikos centras, 1996 


