
Planą parengė tikybos vyr. mokytoja Irena Liutkevičienė, 
tikybos mokytoja metodininkė Elvyra Ramoškienė

ir tikybos vyr. mokytoja Vilma Klumbytė

Ar įmanoma pabėgti nuo Dievo? 
Jonos istorija (Jon. 1 - 4 )

https://images.app.goo.gl/Y9Fmj3k5ZtEaGt3cA

https://images.app.goo.gl/Y9Fmj3k5ZtEaGt3cA


Suraskite intenciją, 
kam skiriate šiandien 
savo giesmę. 

Įsikurk manoj širdy,

Šventovėj Tau skirtoj,

Ramybės vietoj pašvęstoj,

Vien Tau ištikimoj.

Uždeki širdį mano

Skaistumu savo Sūnaus,

Įsikurk manoj širdy,

Šventas Dieve.
https://www.youtube.com/watch?v=pnDYYlHr51I

https://www.youtube.com/watch?v=pnDYYlHr51I


Šiandien pamokoje jūs: 

★ Turite įsidėmėti istorijos veikėjų vardus ir įvykius. 

★ Pagalvoti ar gyvenime būna panašių situacijų. 

★ Atlikti kūrybinį darbą. 

Papasakoja Jonos ir 

istoriją.

Pagal pateiktą nuorodą 

suranda ir perskaito 

biblinį tekstą.

Paaiškina, kaip pasikeitė 

Jonos sprendimai po 

susitikimo su Dievu.

Apibūdina sąvokų 

‘pranašas’, ‘muitininkas’ ir 

‘valia’ prasmę.

Paaiškina, kodėl 

Joną ir jūreivius 

ištiko bėda.

Paaiškina moliūgo 

prasmę Jonos istorijoje: 

ką Dievas tuo norėjo 

Jonai pasakyti.



Išsisukinėjimas – kas tai?

● Ar kada nors mėginote išsisukti nuo kokios nors 

užduoties ar darbo?

● Koks tai buvo darbas, ar pavyko išsisukti? Kaip 

viskas baigėsi?

● Kas gali nutikti, kai išsisukinėji nuo pareigų?

● Ar malonu būtų bendrauti, gyventi su žmogumi, 

kuris išsisukinėja nuo darbo, pareigų?

https://images.app.goo.gl/xnK9VRoSfi6LaQoR8 https://images.app.goo.gl/QnW71yqE6QCgkKWA8

https://images.app.goo.gl/xnK9VRoSfi6LaQoR8
https://images.app.goo.gl/QnW71yqE6QCgkKWA8


Pasižiūrėkime, su kuo susipažinsime šiandien
1. Kokie istorijos pagrindinių veikėjų 

vardai ir  įvykiai?

2. Kas yra pranašas? Ar tai profesija?

3. Kaip pasikeitė Jonos sprendimai po 

susitikimo su Dievu?

4. Kodėl Joną ir jūreivius ištiko bėda?

5. Ar būna panašiai mūsų gyvenime?

https://www.youtube.com/watch?v=WOSadLyqshg pranašas Jona angl.

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


Kas buvo toliau? ką Dievas norėjo Jonai pasakyti?
Paskaitykime Bibliją rolėmis!
10 Kai Dievas pamatė, ką jie padarė ir kaip jie nusigręžė nuo savo nedorų kelių, Dievas pasigailėjo ir 

nenubaudė nelaime, kuria buvo jiems grasinęs. To jis nebepadarė. (Jon 3)
1 Tai Joną labai suerzino. Jis buvo įširdęs.[i1] 2 Todėl meldėsi VIEŠPAČIUI ir sakė: „O VIEŠPATIE! Argi ne tai sakiau 

dar savo šalyje būdamas? Dėl to iš pradžių ir į Taršišą bėgau, nes žinojau, kad tu esi maloningas ir gailestingas 

Dievas, kantrus ir pilnas ištikimos meilės, pasiruošęs atleisti. 3 Taigi, VIEŠPATIE, maldauju, atimk man gyvybę, nes 

man geriau mirti, negu gyventi“. 4 O VIEŠPATS jam tarė: „Ar dera tau taip širsti?“ 5 Tuomet Jona išėjo iš miesto, 

apsistojo rytinėje jo pusėje ir pasidarė sau pastogę. Atsisėdęs jos pavėsyje, laukė norėdamas pamatyti, kas toliau 

atsitiks miestui.
6 VIEŠPATS Dievas parūpino moliūgą,[i2] išaugindamas jį virš Jonos, kad būtų pavėsis jo galvai ir apgintų jį nuo 

blogos nuotaikos. Moliūgu Jona buvo labai patenkintas. 7 Bet rytojaus dienai auštant, Dievas pasiuntė kirminą, 

kuris taip pakando moliūgą, kad šis nudžiūvo. 8 Saulei patekėjus, Dievas pasiuntė karštą rytų vėją. Saulė taip 

kepino Jonos galvą, kad jis alpo ir šaukėsi mirties. Jis sakė: „Geriau man mirti, negu gyventi“.
9 Bet Dievas tarė Jonai: „Ar dera tau širsti dėl moliūgo?“ Jis atsakė: „Taip! Mirsiu nuo širdgėlos“. 10 [i3]Tuomet 

VIEŠPATS pasakė: „Tu gailiesi moliūgo, dėl kurio nevargai ir kurio neauginai, – jis per vieną naktį išdygo ir per 

vieną naktį pradingo. 11 Argi neturėčiau aš gailėtis Ninevės, to didžiojo miesto, kuriame yra daugiau negu šimtas 

dvidešimt tūkstančių žmonių, nemokančių atskirti savo kairės nuo savo dešinės, ir daug galvijų? “ (Jon 4)

http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Jon_4#41
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Jon_4#42
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Jon_4#43


Kūrybinis darbelis



Įsivertinkite

★ Kokie istorijos pagrindinių veikėjų vardai?

★ Ko pamoko ši istorija? 

★ Kaip šiandien sekėsi pamokoje? 



Kūrybinių veiklų pasirinkimas



Atlikite pasirinktą 
kūrybinę užduotį. 

https://images.app.goo.gl/EpoRw6BvYsf8yKBa8

https://images.app.goo.gl/6KadHyTem2LC4smQ7

https://www.youtube.com/watch?v=3ruF4rm3dXo

žuvis praryja Jona

https://images.app.goo.gl/EpoRw6BvYsf8yKBa8
https://images.app.goo.gl/6KadHyTem2LC4smQ7
https://www.youtube.com/watch?v=3ruF4rm3dXo




Kūrybinės užduotys:

https://images.app.goo.gl/wqwCMNaUuw3huVXb8
https://images.app.goo.gl/uH3FjesAmmXfa3ye9

https://images.app.goo.gl/wqwCMNaUuw3huVXb8
https://images.app.goo.gl/uH3FjesAmmXfa3ye9


Kūrybinės užduotys
https://images.app.goo.gl/1dk35kt7cpNxv8pU8

https://www.youtube.

com/watch?v=ja6cbU

Yc8ts&feature=emb_l

ogo kaip daryti?

https://members.10minutesofqualitytime.com/

product/jonah-and-the-great-fish-craft/ https://images.app.goo.gl/3JgVCrYcGpfok4pWA

https://images.app.goo.gl/1dk35kt7cpNxv8pU8
https://www.youtube.com/watch?v=ja6cbUYc8ts&feature=emb_logo
https://members.10minutesofqualitytime.com/product/jonah-and-the-great-fish-craft/
https://images.app.goo.gl/3JgVCrYcGpfok4pWA


Kūrybinės užduotys

https://images.app.goo.gl/1dk35kt7cpNxv8pU8 https://images.app.goo.gl/3JgVCrYcGpfok4pWA

● Variantas, kai reikia 

prakirpti duris 

žuvyje.

● Jona reikia 

priklijuoti iš vidinės 

pusės.

https://images.app.goo.gl/1dk35kt7cpNxv8pU8
https://images.app.goo.gl/3JgVCrYcGpfok4pWA


Pasidarykime darbelį

















Šaltiniai
Bible Jumbo Coloring & Activity Book


