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PAMOKOS PLANAS
Klasė 3
Pamokos tema: Susivieniję džiaugsme

Uždaviniai:
Dalindamiesi patirtimi pateiks Šv. Velykų simbolius, papročius;
Klausydami pasakojimo sužinosite Prisikėlimo įvykį ir Jėzaus pasirodymą Marijai
Magdalietei bei įvardins krikščionišką Šv. Velykų prasmę.

Metodai: Pokalbis, pasakojimas, demonstravimas, kūrybinis darbas, malda, giesmė.

Priemonės: Žvakės, pratybų sąs., įvairių spalvų skaros, dekoratyvinės detalės,

auksinis

kiaušinis, auksinio popieriaus juostelės.

Literatūros šaltiniai: Šv. Raštas.

Pamokos eiga

Pasisveikinimas ir temos bei uždavinių skelbimas 2 min. Mokytoja pasisveikina su mokiniais, du
vaikai laiko degančias žvakes ir visi kartu pasimeldžia. Skelbiama pamokos tema, mokymosi
uždaviniai, išsakomi pamokos lūkesčiai.

Praėjusios pamokos kartojimas 4 min. Mokiniai kviečiami prisiminti praeitos pamokos temą
„Jėzaus kančia“. Pamokoje buvo kalbama apie Jėzaus atperkamąją auką. Pokalbio metu vaikai
išsakė savo nuomonę, kodėl Jėzus turėjo kentėti? (Jis kentėjo už žmonių nuodėmes).

Įžanga 3 min. Mokytoja pakviečia vaikus padėkoti Kūrėjui už gyvybės dovaną giesme „Mano
Dieve, aš Tau noriu giedoti“.

Pamokos temos susiejimas su gyvenimu( 43min.)
Pokalbis: Šventėme svarbiausią krikščionių šventę – Velykas. Kokius Šv. Velykų papročius
turite savo šeimose? Kokius Šv. Velykų simbolius žinote?
Dėstoma nauja medžiaga 17min.
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Vaikai sėdi ratu. Iš anksto paruošiamos geltonos, raudonos ir oranžinės spalvos staltiesėlės. Visų
paprašoma išsirinkti po spalvotą staltiesėlę, kuri labiausiai primintų džiaugsmą ir linksmybę.
Mokytoja vaikų klausia: Velykos – džiaugsmo šventė. Kuri spalva tau labiausiai tinka išreikšti
džiaugsmui?
Vaikui paduodama jo pasirinkta staltiesėlė. Jis patiesia ją priešais save ant kelių.
Pabandykime judesiais parodyti, kaip mes galime išreikšti džiaugsmą. Visi užsimerkia ir keletą
sekundžių laiko padėję rankas ant staltiesėlių. Po to vėl atsimerkia ir rankų bei kūno judesiais ar
balsu reiškia džiaugsmą:
Plodami
Trypdami
Dainuodami
Juokdamiesi
Spragsėdami pirštais.
Staltiesėlės suvyniojamos į ritinėlius ir ant grindų sujungiamos viena su kita. Rato centre
sudėliojamas trigubas apskritimas – iš pradžių sujungiamos geltonos, po to oranžinės ir raudonos
staltiesėlės (suformuojamas nedidelis apskritimas, kurio vidus vėliau bus išklotas šifonine skarele).
Mokytojas atsineša į ratą auksinį kiaušinį.. Kiaušinis turi būti maždaug 15 cm skersmens ir susidėti
iš dviejų lygių puselių.
Į kiaušinio vidų iš anksto įdedama sulankstyta geltono šifono skarelė.
Prisimenate margučius, kuriais apdovanojame vieni kitus per Velykas?
O štai čia matote paauksuotą kiaušinį. Jis man labai brangus. Jis auksinis, nes jame paslėpta
kažkas nepaprastai vertinga. Jis nori atsiverti. Jis nori tapti ir tau brangus. Jis nori
papasakoti tau kažką džiugaus.
Mokytojas atveria kiaušinį ir pasakoja biblinį pasakojimą iš Evangelijos pagal Morkų.
Mūsų aukso kiaušinis slepia savyje Velykų žinią. Atvertas kiaušinis siunčiamas ratu iš rankų į
rankas. Visi pamato viduje dailią geltoną skarelę. Margasis apskritimas rato viduryje išklojamas
geltonąją šifonine skarele. Toliau mokytoja skaito Šv. Rašto ištrauką ir nepastebimai įdeda
sulankstytą baltą šilkinę skarelę - Angelą (Angelo žinia).
Atvertas kiaušinis siunčiamas ratu iš rankų į rankas. Visi pamato viduje baltą Angelą.
Šv. Rašto pasakojimas
Marija Magdalietė, Marija, Jokūbo motina, ir Salomė saulei tekant atėjo prie Jėzaus kapo.
Akmuo buvo nuristas ir jos įėjo į kapo rūsį. Ten jos išvydo sėdintį jaunuolį baltais drabužiais.
Angelas joms tarė: „Nenusigąskite, aš žinau, ko ieškote: jūs ieškote Jėzaus, bet jo čia nebėra.‘‘
Ant šifoninės skarelės apskritimo viduje mokiniai padeda angelą.
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Angelas kalbėjo joms toliau: „ Jėzus prisikėlė, jo čia nebėra. Eikite ir pamatysite jį, kaip jis
yra jums sakęs.“
Prisikėlimo džiaugsmas nušviečia mūsų gyvenimą. Turime dalytis juo vieni su kitais ir skleisti
jį aplink.
Mokytojas paduoda vienam iš vaikų auksinį arba geltoną popierinį spindulį. Įteikiant galima ištarti
žodžius: „Jėzus prisikėlė!“.
Patiesęs savąjį spindulį šalia apskritimo, vaikas paima kitą ir įteikia šį velykinį spindulį vienam iš
draugų, ir t.t.

Savarankiškas

kūrybinis darbas 12 min. vaikai savarankiškai puošia spindulių juosteles

įvairiomis dekoratyvinėmis detalėmis.

Pamokos įsivertinimas, apibendrinimas.

Įsivertinimas 1 min. Mokiniai kviečiami įsivertinti savo darbą pakeldami įsivertinimo veidelį
pagal savo nuotaiką.

Pamokos apibendrinimas 3 min. Mokiniai atsako į mokytojos pateiktus klausimus:
Ką jums primena Velykos?
Kokia Velykų šventės tikroji - krikščioniška prasmė?

Džiaugiuosi jūsų aktyviu dalyvavimu pamokoje ir bendradarbiavimu vieni su kitais.
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