
Ar Dievas 
sukūrė blogį?

I klasė 

Parengė tikybos mokytoja Danutė Kratukienė



PASIEKIMAI 
Slenkstinis Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis

Išskiria sąžinės, 

laisvės, 

atsakomybės 

problemas sieja su 

asmenine patirtimi. 

1-4 t.

Įvardija sąžinės, 

laisvės, 

atsakomybės 

problemas, suranda 

atsakymus Biblijoje. 

5-6 t.

Atranda laisvės ir 

atsakomybės 

sąsajas, randa 

iliustracijas 

Biblijoje. Paaiškina 

sąžinės vaidmenį 

asmens 

pasirinkimuose. 

7-8 t.

Naudodamasis 

literatūriniais  ir 

bibliniais tekstais 

apibendrina 

sąžinės, laisvės ir 

atsakomybės 

reikšmę žmogaus 

gyvenime. 

9-10 t.



Užduotis Nr. 1  Pavaizduok simboliais.

Kas yra sąžinė ? Kas yra laisvė? Kas yra atsakomybė?





Užduotis Nr. 2 
Paaiškink 
apibrėžimus

Kas yra sąžinė?  

Sąžinė yra proto sprendimas, 
kuriuo žmogus suvokia 
konkretaus ketinamo atlikti, 
atliekamo ar jau atlikto 
veiksmo dorinę vertę.

KBK 1778







Užduotis Nr. 3 
Paaiškink 
apibrėžimus

Kas yra laisvė?  

Laisvė yra prote ir valioje 
besišaknijanti galia veikti ar 
neveikti, daryti viena ar kita, 
kitaip sakant, sąmoningai 
veikti. Laisvė tampa tobula, kai 
lygiuojasi į Dievą, kuris yra 
mūsų palaima. KBK 1731





Užduotis Nr. 4 
Paaiškink 
apibrėžimus

Kas yra atsakomybė?  

Tai pareiga atsakyti už elgesį, veiklą, 
pasirinkimus, priimtus sprendimus. 

Apibrėžia reikalingus veiksmus, 
pasekmes, kurias asmuo iš anksto 
žino ar privalo žinoti (išsiaiškinti), 
kylančiomis dėl elgesio, veiksmų ar 
neveikimo, pasirinkimų, priimtų 
sprendimų ar prisiimtų įsipareigojimų.





Užduotis Nr. 3 
Surask www.biblija.lt Pr 3,1-24

Pradžios knyga. Pasakojimas apie nupuolimą: pikto kilmė

Mikelandželas

http://www.biblija.lt/


Užduotis Nr. 5 atsakyk į klausimus.
https://www.krikscioniskifilmai.lt/skaitant-biblija-pradzios-knyga-1-
11-sk/
1:27-4:30

Kodėl Dievas žmogui dovanojo laisvę?

Ką reiškia būti nuogu? Kaip tai susiję su sąžine?

Kokios yra nuopuolio pasekmės?

...?

Kodėl Dievas po nuopuolio neleidžia žmogui gyventi rojuje?

https://www.krikscioniskifilmai.lt/skaitant-biblija-pradzios-knyga-1-11-sk/


Mūsų moraliniai sprendimai



Užduotis Nr. 6 
atsakyk į klausimus.

Jeigu žmogus yra laisvas, 
ar to užtenka, kad jis 
būtų geras žmogus?

Kas nutinka 
suabsoliutinus laisvę? 
Kada laisvė gali turėti 
ribas?



Užduotis Nr. 7 užpildyk lentelę.

Kokios yra šių dienų 
visuomenės problemas 

susijusios su sąžine, laisve ir 
atsakomybe? 

Kaip turėtų būti? 
Santykių modeliai/ 

moraliniai principai:

Kodėl taip yra? 
Priežastis ir pasekmė:

Ką daryti, kad būtų geriau? 
Problemų sprendimo būdai:



Refleksija
Sužinojau 

Buvo įdomu

Panaudosiu 



Šaltiniai 

• http://pjsroom.com

• www.biblija.lt

• www.katekizmas.lt

• https://smp2014do.ugdome.lt

http://pjsroom.com/
http://www.biblija.lt/
http://www.katekizmas.lt/
https://smp2014do.ugdome.lt/

