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PAMOKOS PLANAS 

Klasė  6  

Pamokos tema: „Nežudyk“ 

Uždavinys. Analizuodami situacijas paaiškinsite, ką reiškia V Dievo įsakymas – “Nežudyk” ir 
savarankiškai įvardinsite jo neigiamą įtaką žmogui. 

Metodai. Diskusija, pokalbis, savarankiškas darbas. 

Priemonės. Žvakė, užduočių lapai, vadovėlis. 

Literatūros šaltiniai ir nuorodos.  

Zita Petraitytė 2004 Dievo meilė žodžiai. Katalikų tikybos vadovėlis šeštai klasei. Katalikų 
pasaulio leidiniai, Vilnius. 

 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: 

 Praeitos pamokos priminimas 4 min. Mokiniai kviečiami prisiminti praeitos pamokos temą  
„Ar žmogus sugebės išsaugoti žemę“. Kadangi žmogus yra gamtos dalis todėl jis privalo globoti 
ir saugoti gamtą, žemę. Ketvirtadienį visi ėjome į šilą ir tvarkėme mišką, rinkome šiukšles 
matėme kaip žmonės nesaugo gamtos kiek daug šiukšlių buvo surinkta. Žmonės kurie šiukšlina 
žemę, jos nesaugo, nesaugo ir negerbia savęs. 

 Dėstoma nauja medžiaga 14 min. Šiandien  mes kalbėsime apie penktąjį Dievo įsakymą 
„Nežudyk“. Ką reiškia žodis nežudyk. Mokiniai kviečiami atsakyti į mokytojo klausimus. Ką jūs 
galvojate apie teiginį: Gyvybė ir sveikata – mums Dievo patikėtas brangus turtas. Jeigu 
kenkiame savo arba kito sveikatai, jau pažeidžiame Jėzaus nurodymą. Kūnas – sielos namai. 
Šventame Rašte skaitome:” Jūs esate girdėję, kad protėviams buvo pasakyta: „ Nežudyk“ , o kas 
nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums sakau: jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti 
teisme“ (Mt5, 21-22). 
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Skaidrių rodymas ir savarankiškas darbas 18 min. Rodomos skaidrės „Nežudyk“, jos 
komentuojamos. Mokiniai kviečiami įsitraukti į komentarus pasakyti savo nuomonę bei 
padiskutuoti. Kai mokiniai išsako savo nuomonę, jie kviečiami nupiešti skritulį. Jame 
spinduliukais atskirti, kiek laiko ir dėmesio skiriate savo kūnui, sielai, Dievui ir artimui. 
Kviečiami prisiminti, kuo yra nusižengę penktajam Dievo įsakymui, ir pagalvoti, kaip toliau 
gyventi puoselėjant meilę savo artimui.  

4 min. Išsiaiškinę  penktąjį Dievo įsakymą „Nežudyk“,  mokiniai kviečiami šią savaitę pasiryžti: 
vengti pykčio mokykloje ir namuose, nerūkyti ( jeigu rūko). Visi pasimeldžiame, kad Dievas 
padėtų mums mūsų pasiryžimuose. 

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. 

 
 

 

  


