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INTEGRUOTOS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR TIKYBOS 
PAMOKOS 

PLANAS 
 

Informacinių technologijų taikymas 5 klasės tikybos pamokoje 
„Didysis žygis: kelionė po Bibliją“ 

 
 

 
Pradžioje buvo Žodis. 

Tas Žodis buvo pas Dievą, 
Ir Žodis buvo Dievas. 

Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. 
 ( Jn 1, 1,4a) 
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Informacinių technologijų – dorinio ugdymo (tikybos) integruota pamoka 
“Informacinių technologijų taikymas 5 klasės tikybos pamokoje „Didysis žygis: kelionė po Bibliją“ 
 
 
Pamokos tikslai ir uždaviniai: 

 Skatinti skaityti Šventąjį Raštą. 
 Akcentuoti Šventąjį Raštą kaip knygą, kuri moko ir padeda gyventi. 
 Mokyti naudotis Šventu Raštu internetiniame puslapyje www.biblija.lt 
 Ugdyti gebėjimą integruoti tikybos pamokose įgytas žinias kitų dalykų pamokose. 
 

Metodai 
Paskaita, demonstravimas, darbas kompiuteriu, savarankiškas darbas. 
 
Mokomosios priemonės: 

1. Kompiuterinė įranga: 
 Internet Explorer 
 MS PowerPoint 

2. Padalomoji medžiaga. 
 
Vertinimas: 

 Gebėjimas naudotis įvairiomis priemonėmis siekiant konkretaus tikslo. 
 Gebėjimas tinklapyje www.biblija.lt atlikti užduotis ir tikslingai atrinkti reikiamą 

informaciją. 
 
Pamokos eiga: 
 
1. Mokiniams primenama Švento Rašto kilmė ir reikšmė. 
  Šventas Raštas – labiausia skaitoma knyga. Ją sudaro Senasis Testamentas ir Naujasis 
Testamentas. Senąjį Testamentą skaito judėjai ir krikščionys. Naująjį Testamentą – tiktai 
krikščionys. Šventąjį Raštą sudaro daug knygų: Senąjį Testamentą - 46 knygos, Naująjį – 27 
knygos. Jas užrašė daugelis žmonių. Žmonės rašė tai, ką jiems įkvėpė Dievas. Todėl Dievas yra 
tikrasis Šventojo Rašto autorius. Šventojo Rašto knygos skirstomos į keturias knygų grupes. 

1. Įstatymo knygos – pati Šventojo Rašto pradžia. 
2. Istorinėse knygose aprašomas Izraelio tautos kelias. 
3. Pamokomosios knygos – skatina išmintingai gyventi ir deramai elgtis su Dievu. 
4. Pranašų knygose skelbiama Dievo valia išrinktajai tautai (Senajame Testamente – žydų 

tautai, Izraeliui, Naujajame Testamente – krikščionims). 
Senasis Testamentas parašytas hebrajų (senąją žydų) kalba, Naujasis Testamentas – graikų kalba. 
Senąjį Testamentą į lietuvių kalbą išvertė Antanas Rubšys. Naujojo Testamentą kun. Česlovas 
Kavaliauskas. 
2. Internetinio puslapio www.biblija.lt pristatymas.  
3. Mokiniai supažindinami su internetiniu puslapiu www.biblija.lt 

 Suteikiamos pradinės žinios apie internetinę naršyklę ir naudojimąsi ja. 
 Mokoma surasti reikiamą tinklapį ir jį atsidaryti naršyklės pagalba 
 Suteikiamos žinios apie naršymą tinklapyje. 
 Mokoma naudotis nurodytu tinklapiu. 
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Biblija.lt svetainė skirta visiems, besidomintiems Šventuoju Raštu, trokštantiems ir mėginantiems 
gilintis į „Dievo atsiminimus apie jo rūpestį žmogumi bėdoje ir žmogaus prasmės bei laimės ilgesį“ 
(prel. A. Rubšys). 
 
4. Sarankiškos užduoties pristatymas. 
 

 Svetainėje www.biblija.lt pagrindinio puslapio viršuje suraskite užrašą „tesksto skaitymas“ 
ir jį paspauskite. 

 Atsivėrusiame lange „Biblijos teksto skaitymas“ pasirinkite užrašą „skaityti“. 
 Raskite dalomojoje medžiagoje nurodytas citatas ir įrašykite trūkstamus žodžius. 

 
 
  Savarankiškas darbas 
  

-------------------------------------  
Vardas Pavardė 

Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas (...) 
Kad Dievo žmogus taptų tobulas... 

   2 Tim 3, 16 - 17 
 
       
Raskite nurodytas citatas internetiniame puslapyje www.biblija.lt ir įrašykite trūkstamus žodžius. 
 
 
1. Pradžioje Dievas sukūrė................ ...........................................................(Pr 1, 1) 
 
2. ......................................................................................pasaulio šviesa. ( Jn 8, 12) 
 
3. Ateikite pas mane visi, kurie..................................................................................... 
 
     ................................................................................................................(Mt 11, 28) 
 
4. Aš .......................................................................................ir gyvenimas. (Jn 14, 6) 
 
5. „Negera , - sako Jis, - ................................................................................(Pr 2, 18) 
 
6. Taigi būkite............................................................................................................... 
 
.........................................................................................................................( Mt 5, 48) 
 
7. Tad visa, ...........................................................ir jūs patys jiems darykite“ (Mt 7,12) 
 
8.................................................................................aš tave draugu vadinsiu“ (Jn 15, 15) 
 
5. Atliktos savarankiškos užduoties aptarimas. 
 
  Atlktą užduotį mokiniai tikrina kartu.  Norintys mokiniai garsiai skaito Švento Rašto 
citatą ir nurodo įrašytus žodžius. Aptariama kas užduotyje buvo sunku/lengva. Mokiniams 
primenama, kad Šventas Raštas yra tikėjimo knyga. Ji nesirūpina mokyti nei biologijos, nei 
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muzikos ar matematikos. Nors istorijos joje gana daug, tačiau Šventasis Raštas – taip pat ne 
istorijos vadovėlis. Tačiau Šventajį Raštą galime pavadinti literatūros veikalu. Jame yra ir poezijos: 
psalmės, Giesmių Giesmės knyga. Netgi Patarlių knyga. 
 
6. Patarlių, Giesmių giesmės, Pslamės knygų ištraukų pristatymas PowerPoint programa ir 
aptarimas. 
 
Šventajame Rašte yra tokia knygų grupė, kuri vadinasi Išminties knygomis.Viena iš Išminties 
knygų yra Patarlių knyga. Patarlės – trumpi, taiklūs sąmojingi posakiai. 
Mokiniams rodomos skaidrės su Patarlių knygos ištraukomis (Pat 18, 2; Pat 14, 15; Pat 13, 20). 
 
Kvailas žmogus netrokšta suprasti, o tetrokšta pareikšti savo nuomonę. 
     (Pat 18, 2) 
 
Neišmanėlis tiki viskuo, ką girdi, o gudrus žmogus apsvarsto savo žingsnius. 
     (Pat 14, 15) 
 
Bendrauk su išmintingu, ir tapsi išmintingas, o kvailųjų bičiulis pateks į bėdą. 
 
     (Pat 13, 20) 
 
Giesmių giesmės knygą galime vadinti meilės knyga. Jos tekstą sudaro dviejų įsimylėjusiųjų 
pokalbiai. Kartais mylimasis ar mylimoji, į kurį kreipiamasi, yra šalia, kartais jie toli vienas nuo 
kito. Izraelio karalius ir poetas Saliamonas tradiciškai laikomas šių giesmių kūrėju. 
Mokiniams rodoma skaidrė su Giesmių giesmės knygos ištrauka (Gg.4,9). 
 
Tu sužavėjai mano širdį, 
mano sesuo sužadėtine! 
Sužavėjai mano širdį 
vienu savo akių žvilgsniu, 
vienu savo karolių brangakmeniu. 
(Gg 4,9) 
 
Psalmės – tai Senasis Testamentas, išgiedotas gieme.  
Mokiniams parodoma skaidrė su Psalmės (Ps 117, 1 –2) ištrauka.  
 
Šlovinkite Viešpatį, visos tautos! 
Aukštinkite jį, visos šalys! 
Tikrai didis mums jo gerumas 
Ir Viešpaties ištikimybė amžina. 
Šlovinkite Viešpatį! 
 (Ps 117, 1 – 2) 
 
Pristatoma skaidrė su  23 – čios psalmes ištraukos žodžiais „Viešpats mano Ganytojas, man nieko 
nestinga“. Mokiniai garsiai perskaito pslamės ištrauką.  Paprašoma mokinių išsakyti savo jausmus, 
kilusius skaitant šią psalmę. 
 
 VIEŠPATS yra mano Ganytojas– 
man nieko netrūksta. 



CD Tikybos mokytojų gerosios patirties sklaida 2012   
© Kauno arkivyskupijos katechetikos centras 
Paruošė tikybos mokytoja metodininkė Vesta Žiūraitienė 
 

Žaliose pievose mane paguldo, 
prie ramių tvenkinių gano. 
Jis atgaivina mano gyvastį, 
veda teisumo takais, kaip dera jo vardui. 
Nors einu per tamsiausią slėnį, 
nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi. 
Tavo ganytojo lazda ir vėzdas jie mane apgins. 

 
Mokiniams pasakojimo metodu paaiškinama psalmės reikšmingumas. 
 
Šeima, pasikvietusi savo draugus, surengė iškilmingus pietus, kažką šventė. Šeimininkė paminėjo tą 
psalmę, džiaugėsi, kokia ji graži. Vienas jaunuolis atsistojo ir gražiai ją padeklamavo. Mokėjo 
mintinai. Visi pradėjo ploti, tai jis pakartojo dar kartą. Po valandėlės atsistojo vienas senelis ir savo 
beveik dūstančiu balsu iš lėto pakartojo visą psalmę. Visi sėdėjo lyg užhipnotizuoti ir tylėjo. Niekas 
nedrįso net ploti. Vėliau vienas iš svečių pasakė: „Jaunuolis žinojo psalmės žodžius, bet tas senelis 
pažino Ganytoją“.  
Kaip svarbu yra pažinti Ganytoją, kuris pasakė: „Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą,- kad 
apsčiai jo turėtų“. 
 
7. Pamokos apibendrinimas. 
 
Šventasis Raštas arba kitaip Biblija – tai ne paprasta knyga. Tai Dievo laiškas žmonėms. Jos tekstas 
parašytas Dievo įkvėptų žmonių, surašytas žmonių rankomis, žmonių žodžiais, senųjų amžių 
kalbomis. Šiandien mes galime skaityti Šventajį Raštą lietuviškai – todėl  turime būti dėkingi tiems 
drąsiems žmonėms, kurie gyveno viduramžiais ir pirmieji pradėjo versti Bibliją iš hebrajų ar lotynų 
kalbų į vokiečių, prancūzų, ispanų, italų ir kitas kalbas. 
Šiais laikais interneto pagalba Šventąjį Raštą mes galime turėti kiekvienas savo namuose. Labai 
lengvai galime rasti norimą eilutę ar jos paaiškinimą, Švento Rašto knygų pavadinimus ar jų 
aprašus. 
Šia pamoka mes užbaigėme trijų pamokų kelionę per Bibliją. 
 
 
8. Mokinių žinių patikrinimas. 
 

1. Kaip Šventasis Raštas vadinamas vienu žodžiu?  Enciklopedija 
Biblija 
Knyga 

 
2. Kas yra Švento Rašto autorius?    Žmogus 

Dievas 
Angelas 
 

3. Kiek knygų sudaro Šventąjį Raštą?   73 
15 
119 
 

4. Į kiek dalių suskirstytas Šventasis Raštas?   į 2 dalis 
į 3 dalis 
į 4 dalis 
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9. Moksleiviai užpildo pamokos vertinimo anketą. 


