
Pamokos tema: Jėzus visada pasilieka su mumis. 

1dalis 

 

Kadangi pamokos vyksta nuotoliniu būdu, tai gausi užduotį Eduka 

dienyne pagal tvarkaraštį, kurią turėsi atlikti tą dieną. Su tėveliais 

bendrausime žinutėmis dienyno pagalba.  Atliekant užduotėles, 

telydi Jėzaus Kristaus ramybė.  

 

1. Užduotis: Pasiklausius maldos, paprašyk Angelo Sargo globos 

sau ir savo šeimai.  

https://www.youtube.com/watch?v=DJTqtiFwPvY 

2. Užduotis: Perskaitęs tekstą, atsakyk į pateiktus klausimus. 

 

 

 

 

 

  

Mokinių kojos per visą dieną buvo apdulkėjusios. Jėzus nsirengė 

savo viršutinius rūbus ir, atsiklaupęs ant kelių, pradėjo mazgoti 

jų kojas ir šluostyti rankšluosčiu. Mokiniams pradėjus 

prieštarauti, pasakė: ,,Aš elgiuosi taip, kad parodyčiau jums 

pavyzdį, nes jūs turite išmokti tarnauti vienas kitam“. 

(Penni Frank ,,Pasaulio  karalius“).   

 

https://www.youtube.com/watch?v=DJTqtiFwPvY


Jėzus plovė savo mokiniams kojas, o kaip Tu gali padėti savo 

šeimai? Atsakyk į pateiktus klausimus, parašydamas ,,taip“ ar 

,,ne“. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ar ryte pasikloju savo lovytę? 

-------------------------------------------------------------------- 

 Ar padedi sutvarkyti virtuvę  po pusryčių? 

-------------------------------------------------------------------- 

 Ar pažaidus padedi į vietą savo žaislus? 

--------------------------------------------------------------------- 

 Ar gražiai bendrauji su savo broliu, seserimi? 

-------------------------------------------------------------------- 

 Ar paskambini seneliams, norėdamas sužinoti kaip jie 

gyvena? 

 --------------------------------------------------------------------- 

Įsivertinimas 

Užduotys patiko..........                     Užduotys nepatiko.......... 

 

    



Pamokos tema: Jėzus visada pasilieka su mumis. 

2 dalis 

 

1. Užduotis: Išklausius maldos 

savais žodžiais paprašyk Jėzaus 

stiprybės, meilės ir sveikatos 

visiems sergantiems žmonėms ir 

artimiesiems. 

https://www.youtube.com/watch?v=M1OqmJ0Uaz4&list=PL7Cc4

BcLXsupSY58loLQzi-AaWBGKWtkT 

2. Užduotis: Perskaitęs tekstą, suprasi, kad Jėzus Kristus, mus labai 

mylėdamas, pasiliko su mumis Šventojoje Komunijoje, o  ją tikintys 

žmonės priima bažnyčioje  Šventų Mišių metu. 

 

 

 

 

 

 

Jėzus turėjo bičiulių. Jie buvo tarsi šeima. Vykdydamas Tėvo 

valią, Jėzus su savo mokiniais sėdo prie stalo...ir dalinosi 

duona bei vynu.  Jėzus norėjo visada pasilikti su mumis 

Eucharistijoje. Todėl jis paėmė duoną sakydamas: „ Tai yra 

mano kūnas, kuris už jus atiduodamas.“ Paėmęs taurę tarė: 

„ Tai yra mano kraujas, kuris už jus išliejamas.“ Tai Jėzus 

padarė mylėdamas mus (Z. Tručionienė, R. Ratkevičiūtė, Esu 

Dievo vaikas, Katalikų tikybos vadovėlis pirmai klasei). 

https://www.youtube.com/watch?v=M1OqmJ0Uaz4&list=PL7Cc4BcLXsupSY58loLQzi-AaWBGKWtkT
https://www.youtube.com/watch?v=M1OqmJ0Uaz4&list=PL7Cc4BcLXsupSY58loLQzi-AaWBGKWtkT


Kaip dar galima susitikti su Jėzumi? Atsakymus pažymėk 

ryškia spalva. 

 Sapne, 

 maldoje,  

 skaitant šv. Raštą, 

 giedant,  

 žaidžiant,  

 žiūrint televiziją, 

 tvarkantis kambarį. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įsivertinimas 

Užduotys patiko..........                     Užduotys nepatiko.......... 
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