
Integruota pamoka 6 klasėje 

Tema „Geroji ţinia“   

Mokytojos: Rima Malavickienė (dorinis ugdymas, tikyba), Virginija Armanavičienė (dailė). 

 

Dalykai ir 

ciklai 

Uždavinys Laukiamas 

rezultatas 

Veikla Metodai Priemonės Vertinimas ir 

įsivertinimas 

Dorinis 

(tikyba) 

ugdymas 
Brangindamas 

Gerąją Naujieną, 

apmąsto savo 

santykį su Jėzumi  

 

Dailė 

Naudojant 

mišrią techniką, 

taikant įvairius 

komponavimo 

principus, sukurs 

pašto meno 

kūrinius, 

apipavidalins 

voką-Geros 

ţinios ţenklą 

-Aptarę Jėzaus 

bendravimą, 

apmąstę, kaip 

mokytis bendrauti 

su Dievu ir 

ţmonėmis, 

prisiminę 

kompozicijų rūšis, 

taikydami mišrias 

technikas, sukurs 

pašto meno 

kūrinius ir juos 

pristatys 

draugams 

-Gebės apibūdinti, 

Jėzaus bendravimą su 

ţmonėmis 

-Suvaidins vieną 

pasirinktą situaciją 

-Sukurs ir uţrašys 

laiško eilutę-gerą 

ţinią 

-Išmoks išlankstyti 

laišką-voką 

-Aktyviai dalyvaus 

pokalbyje aptardami 

pašto meno kūrinius 

-Kurs ritmiškas 

kompozicijas „Geroji 

ţinia – Meilė Jėzui ir 

Lietuvai“  ir pristatys 

draugams 

-Ugdysis 

komunikavimo, 

mokėjimo mokytis, 

iniciatyvumo ir 

kūrybiškumo 

kompetencijas 

- Supaţindinimas su tema, 

uţdaviniais ir laukiamu 

rezultatu 

-Kino filmo ţiūrėjimas-

vertinimas 

- Situacijų iš Evangelijos 

vaidinimas grupelėse 

- Gero bendravimo taisyklių 

prisiminimas 

- Pokalbis apie ţinios 

perdavimo būdus 

- Kūrybinė veikla  

-Eksponavimas  

-Vertinimas ir įsivertinimas 

 

 

 

-Kino filmo 

perţiūra 

-Pokalbis 

-Inscenizacija  

-Darbas porose 

-Darbas grupėse 

-Paroda 

-Perţiūra 

 

 

 

-Šv. Raštas 

-Kino filmas 

-Autorinių vokų 

kolekcija 

-Kartonas 

-Spalvotas popierius 

-Ţurnalai  

-Ţirklės 

-Klijai 

-Juostelės (tekstilės) 

-Nėriniai 

-Skylamušis 

-Flomasteriai 

-Dovanų popierius 

-Muzika  

-Teptukai 

-Guašas 

-Kompiuteris 

-Multimedia 

-Fotoaparatas 

 

 

Vertinimas 
(ţodţiu)- 

-gebėjimas atrasti 

idėjų ir jas perteikti 

-gebėjimas pristatyti 

darbą pagal pateiktus 

kriterijus 

-atsakingai priimti 

sprendimą daryti 

gerus darbus 

-pastebėti kituose 

gerąsias savybes 

Įsivertinimas- 

-išsakyti pasiryţimą 

sau, ko konkrečiai 

gali pasimokyti iš 

evangelinių 

pasakojimų, t.y. kaip 

bendrauti su Dievu ir 

ţmonėmis 

  

 

 

 

 

 



Kabinetas:  

 Ant mokytojo stalo – Šv. Raštas, dega ţvakelė, ant stalų mokiniams - A4 rašymui skirti lapai, vokai, dėţutės su reikmenimis. 

 Ekrane – skaidrė su uţdaviniu - Aptarę Jėzaus bendravimą su ţmonėmis, apmąstę, kaip mokytis bendrauti su Dievu ir ţmonėmis, 

prisiminę kompozicijų rūšis, taikant mišrią techniką, sukurti pašto meno kūrinius ir juos pristatyti draugams. 
Eiga: 

1. Kas laukia: filmas, ant lapo uţrašyti mintis 

2. Ţiūrėjimas-klausymas-pokalbis-uţrašymas 

3. Laiško-voko lankstymas 

4. Vaidinimas 

5. Voko kūrimas 

6. Sukurtų vokų – „geroji ţinia“ parodos aptarimas – įsivertinimas. 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rekomendacijos mokiniams, kuriant voką - Pašto meno kūrinį: 

 
Derinti:  

 dėmes               dideles ir maţas, tamsias ir šviesias, laisvas ir grieţtas; 

 spalvas             achromatines (juodą-baltą-pilką), raudoną, rudą; 

 medžiagas        popierių, audinį, klijus, siūlus, juosteles, daţus, flomasterius, klijus.... 

 

Ant voko turi būti: 

 Pašto ženklas. Iškarpytas arba nupieštas. 

 Iliustracijos: Tavo nupieštos arba iškirptos ir užklijuotos. 

 Antspaudas: Jame – įrašas (Tavo vardas ir ....). 

 Tekstas: Ranka rašytas arba iškirptas, arba išplėštas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Myliu Tave, Jėzau, ir mylėti trokštu, suteik man tą malonę, kad kaskart labiau Tave mylėčiau. 

Iš palaimintojo Jurgio Matulaičio dienoraščio... 

13 01 1911 

 

 

Ką gi aš, vargšas, Tau, Dieve, atiduosiu už tai, ką esi man padaręs ir davęs. Imsiu Tavo Sūnaus kryžių, kurį teikeis maloningai ant manęs uždėti, 

ir nešiu jį. 

Iš palaimintojo Jurgio Matulaičio dienoraščio... 17 08 1911 

 

 

Dievas ir Jo garbė tebūna viduriu mano gyvenimo, ašimi, apie kurią suktųsi visos mano mintys, jausmai, norai ir darbai. 

 Iš palaimintojo Jurgio Matulaičio dienoraščio...  

14 10 1910 

 

...visur Kristų įnešti, viską Kristuje atnaujinti, viską dėl Kristaus apimti, viską prie Kristaus patraukti. 

 Iš palaimintojo Jurgio Matulaičio dienoraščio... 15 10 1910 

 

 

Daug, Viešpatie, leidai kryželių ir daug per tą laiką suteikei ypatingų malonių. Tūkstančius kartų būk už tai pagarbintas! 

 Iš palaimintojo Jurgio Matulaičio dienoraščio... 23 02 1914 

 

 

Duok, kad sudegčiau kaip ta žvakė ant altoriaus nuo darbo kaitros ir meilės ugnies dėl Tavęs ir Tavo Bažnyčios. 

 Iš palaimintojo Jurgio Matulaičio dienoraščio... 05 04 1913 

 

 

Duok, Viešpatie, mums apaštališkos dvasios, visas sielas apimančio tikro uolumo. 

 Iš palaimintojo Jurgio Matulaičio dienoraščio... 25 01 1911 

 

 

Stebėtinu keliu patinka Tau, Viešpatie, mane vesti. Bet kas Tavo kelius ir sumanymus atspės. 

 Iš palaimintojo Jurgio Matulaičio dienoraščio... 13 01 1911 


