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PAMOKOS PLANAS 

Klasė 9 - 12 kl. 
 
Pamokos tema:  Ar olimpinės vertybės suderinamos su krikščioniškomis vertybėmis? 
 
 
Uždaviniai: Klausydami ir stebėdami vaizdo medžiagą, atlikdami užduotis bei kurdami vertybių medį, 
įvardins bent tris vertybes svarbias ir sporte ir gyvenime. 
 Metodai. Diskusija, pokalbis, savarankiškas darbas, darbas grupėje, video filmo žiūrėjimas ir 
aptarimas. 
Priemonės. Užduočių lapai, filmų ištraukos, Šventasis Raštas, Katalikų Bažnyčios Katekizmas.  

Literatūros šaltiniai ir nuorodos. 

Šventasis Raštas. Katalikų pasaulis Vilnius. 1998. 
Katalikų Bažnyčios Katekizmas. Tarpdiecezinė Katechetikos komisijos leidykla 1996. 
Geriausios programos jaunimo grupėms. Tarpdiecezinė Katechetikos komisijos leidykla 1996 

Įvadas. Mokytoja pasisveikina su mokiniais, visi kartu pasimeldžia (maldą veda vienas iš mokinių 
iš anksto dėl maldos susitarę), skelbiama pamokos tema, mokymosi uždaviniai, išsakomi pamokos 
lūkesčiai. 
Pamokos eiga Vieno sportininko pasidalinimas: 
Žmonės, žiūrėdami į amerikietiškojo futbolo žaidėjus, dažnai galvoja, kad tie vyrukai niekada 
nieko nebijo ir dėl nieko nesinervina, bet tiesa ta, kad prieš išbėgdamas į stadioną visada patiriu 
didžiulę baimę suklysti. Juokai juokais, bet kai stoviu prie šoninės linijos, galvoju, ar gerai 
šiandien pasirodysiu, ar užtektinai gerai pasiruošiau... visi šie klausimai apie tai, ko negaliu žinoti 
ir kontroliuoti. Štai todėl daug laiko praleidžiu melsdamasis. 
Svarbūs žodžiai: 
Vertybė – vertingas, brangus dalykas, turintis teigiamą reikšmę žmonėms. 

Olimpas-(gr.Olympos), sen. graikų mitologijoje — kalnas Graikijoje (Tesalijoje), kur buvusi 
dievų olimpiečių buveinė. 
5 min. Pirmoji užduotis: į sąsiuvinius nupiešiate savo plaštaką ir ant pirštų surašote jums svarbias 
vertybes.  
Užsirašo į sąsv. Vertybės - geri darbai ir garbingi poelgiai, turintys teigiamą reikšmę žmogui, 
kolektyvui, visuomenei.  
3 min Dėstymas: SKAIDRĖS SU UPE; MEDŽIU 
Mes gyvename pasaulyje, kur kasdien kažkas naujo yra siūloma: garbė, pinigai, būti įžymybe. 
Tačiau tai yra tik priemonės, kad būtume laimingi, o ne tikslas. Tad savo tikslų, ar tai būtų sporte 
ar gyvenime ar kitose srityse, turime siekti garbingai ir teisingais būdais. Tam mes turime turėti 
tvirtus pamatus kuo mes vadovaujamės siekdami savo tikslų. 
OLIMPINIŲ VERTYBIŲ SKAIDRĖ (trumpai aptarti tris pagrindinės vertybes, atkreipti dėmesį, 
kad nieko nėra įvardinta apie pergalę) 
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5 min Antroji užduotis: Savarankiškas darbas išdalinamos užduotys ir visi grupelėmis jas 
atlieka. Randa paslėptas krikščioniškąsias vertybes. 
10 min   Iš filmo “Lemtingas metimas”  
Paklausykime ką sako patys sportininkai, kas jiems svarbu, įdėmiai klausykite, turėsite įvardinti 
kas jiems yra didžiausios ir brangiausios vertybės, ar ką nors įvardins iš tų vertybių, kurias jau 
žinome. 
1. (disk 14.15 – 17. 20)D.Robinsonas laikomas ne tik vienu iš geriausių žaidėjų, bet ir vienu iš 
geriausių sektinų pavyzdžių. Tai retas nuolankumo pavyzdys, jis baigęs savo karjerą sporte, įkūrė 
akademiją nepasiturinčių šeimų vaikams  kur būtų vertinama disciplina, meilė ir charakterio 
ugdymas. Viskas nėra tam, kad uždirbtum pinigus, bet kad tarnautum savo šaliai, mūsų pareiga 
atleisti, nesvarbu ką mums padarė. 
NUOLANKUMAS;       TARNAVIMAS; ATLEIDIMAS;              MEILĖ 
 
2. (disk 19.28 – 20.35) B. Skotas treneris apie laimėjimą, bet ne bet kokia kaina, teisingai, 

sąžiningu žaidimu padarė didelę įtaką aplinkiniams. Nori dalintis tikėjimu pažinti Jėzų, kaip jis Jį 
pažįsta.  

TEISINGUMAS;        SĄŽININGUMAS; TIKĖJIMAS;              DRAUGIŠKUMAS 
Pokalbis apie tai ką išgirdo iš krepšininkų. 
 
Apsvarstykime situaciją: finale dėl pirmos vietos susitinka dvi komandos, kuriose yra daug gerų 

draugų. Kaip elgtis ir kuo vadovautis siekiant laimėti ir išsaugoti draugystę? 
 (Skaidrių pagalba aptariame rastas vertybes.) 
5 min. Trečioji užduotis: vertybių medžio kūrimas. Ant sienos pakabinamas medis ir vaikai turi 
pagalvoti kokios iš rastų krikščioniškų vertybių yra svarbios sporte, tada kelia ranką, įvardina ir 
paaiškina kodėl jis taip galvoja, kodėl ta vertybė yra svarbi ir reikalinga sporte. Užrašo tą vertybę 
ant (iš anksto išdalintų medžio) lapo ir prilipina prie medžio šakų. 
 
Apibendrinimas 3 min:  

1. Prisiminkime koks pagrindinis olimpinių žaidynių siekis? Paties žmogaus visapusiškas 
tobulėjimas. 

2. Ir kokiomis vertybėmis olimpas siūlo remtis? Draugystė, tobulėjimas, pagarba. 
3. O ką Kristus kviečia vertinti kiekvienam savo gyvenime? 
4. Kokios vertybės svarbios ir sporte ir gyvenime?  

 
Klausimas raštu(jei lieka laiko) 
Kokias vertybes turiu ugdyti, kad pralaimėjus varžybas nepavydėčiau ir nepykčiau ant 
priešininkų, bet sugebėčiau juos pasveikinti su garbinga pergale?   

 
Įsivertinimas 2 min: 
Jei manote, kad pamokos metu sužinojote naujų dalykų, pavyko įvardinti svarbias vertybes tiek 
sporte, tiek gyvenime – sąsiuvinio paraštėje piešiate raudoną šypsenėlę. 
Jei dar yra neaiškumų – geltoną.  
O jei viskas buvo neaišku ir tema turėtų būti pakartota – žalią. 
 
Jei krikščioniškąsias vertybes pritaikysime sporte, pastebėsim, kad ne taip baisu pralaimėti 
varžybas, iš tiesų dalyvaudamas olimpinėse žaidynėse susirandi draugų iš viso pasaulio, pats gali 
kitus praturtinti ir iš kitų pasimokyti. Taigi jautiesi naudingas, bei pats gali tobulėti. 

PABAIGAI jei lieka laiko galima užbaigti krepšininkų mintimis(21.07 – 24.41).   Iki 
25.30 malda krepšininko. 
1 min. Džiaugiuos ir dėkoju už bendrą darbą.       MALDA 
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Trumpa pamokos santrauka: 
 
1. MALDA;   futbolininko teksto perskaitymas 
2. TEMA IR UŽDAVINIAI  išaiškinami temos žodžiai 
3. UŽDUOTIS – rankos piešimas ir vertybių įrašymas (SUŽYMIU lankomumą) 
4. APTARIMAS vaikų vertybių 
5. SKAIDRĖ – kas yra vertybė – NURAŠO Į SĄSIUVINIUS 
6. Dėstymas temos – SKAIDRĖS SU UPE IR MEDŽIU 
7. Tai KOKIOS YRA OLIMPINĖS VERTYBĖS gal kas turi minčių? 
8. SKAIDRĖ SU OLIMPINĖM VERTYBĖM, aptariame jas trumpai 
9. Vaizdo medž. su krepšininkų pasisakymais  
SITUACIJOS SVARSTYMAS - finale dėl pirmos vietos susitinka dvi komandos, kuriose yra daug 

gerų draugų. Kaip elgtis ir kuo vadovautis siekiant laimėti ir išsaugoti draugystę? 
10. Belieka išsiaiškinti kokios yra krikščioniškos vertybės UŽDUOTYS – BRAUKINIAI 
11. Turime apdžiūvusį medį, mums reikia jį atgaivinti 

12. APIBENDRINIMAS 
13. ĮSIVERTINIMAS 
14. PADĖKA 
15. MALDA 

 


