
Projektas “Skaitmeninio ugdymo turinio 
kūrimas ir diegimas”

Dorinio ugdymo tikslai ir uždaviniai, pasiekimų sritys, 
ugdymo raida, kompetencijų ugdymas dalyku, 

mokymosi turinys.
Julija Sinicienė, NŠA metodininkė, dr.s.Danguolė Gervytė, dr. Sergėjus Neifachas, Danutė 
Kratukienė,  prof. Jūratė Baranova ir dr. Sigita Šilingaitė, Bendrųjų programų atnaujinimo 

grupės nariai







Katalikų tikybos programos atnaujinimo 
darbų pristatymas
Integraciniai ryšiai

Danutė Kratukienė 



ETIKOS DALYKO MOKYMOSI TURINIO 
PLANAS 1-4 KLASĖMS



A Saviugda ir savisauga. Aš-Asmuo

A1 Pažįsta savo unikalumą

1 klasė

Kaip išmokti mąstyti ir kelti klausimus?

Mano asmenybė: kas aš esu?

2 klasė

Kodėl esu toks koks esu? 

Kuo kiti panašūs į mane ir kuo 

skiriasi?

3 klasė

Kas būtų, jeigu būčiau kitoks? 

Ar norėčiau būti kitoks?

4 klasė

Kaip tapau toks, koks esu? 

A2 Pažįsta savo jausmus

1 klasė

Pyktis ir švelnumas.

2 klasė

Liūdesys ir džiaugsmas.

3 klasė

Baimė ir drąsa.

4 klasė

Išdavystė ir ištikimybė.

A3 Sveikata, valia, saugumas, ištvermė

1 klasė 

Sveikata: kodėl man patinka būti sveikam?  

Ką darau, kad būčiau sveikas? 

2 klasė

Valia: ar žinau, kas yra valia? 

Kas yra valingas žmogus? Ar 

noriu turėti stiprią valią? 

3 klasė

Saugumas: ar žinau, kas man 

kelia grėsmę?

4 klasė

Ištvermė: kada būnu 

ištvermingas ir kada būnu 

silpnas? 

A4 Aš ir virtualumas

1 klasė

Ar man smalsu sužinoti, kaip veikia 

internetas? Kuo jis man naudingas, kuo 

pavojingas?

2 klasė

Ar susimąstau, kodėl žmogus 

išrado kompiuterį? Ar galiu be 

jo apsieiti? Ar moku planuoti 

darbo su juo laiką?

3 klasė

Ar man įdomu, kodėl žmonės 

bendrauja internetu? 

Ar moku tinkamai juo 

bendrauti? 

4 klasė

Ar žaidžiu kompiuterinius 

žaidimus? Ar įdomu? Kuo jie 

skiriasi nuo kitų žaidimų? 

Ar skaičiuoju žaidimų laiką? 



B Dialoginis bendravimas: Aš-Tu

B1 Kitas kaip draugas

1 klasė

Ar noriu turėti draugę/draugą? Ar turiu 

draugę/draugą? Ką laikau geru draugu, ar 

pats esu geras draugas kitam?

2 klasė

Ką darau, kai draugas, -ė nuliūsta? 

Kaip paguodžiu draugą, -ę?

3 klasė

Kaip susidraugauju? Ką daryti, jei 

draugas, -ė išduoda? 

Kaip mokausi jai/jam atleisti?

4 klasė

Kaip mokausi suprasti draugą, ę? Ar 

visada lengva suprasti? 

Kodėl draugas, -ė panašus į mane, 

bet vis dėlto – kitas? 

B2 Kitas kaip artimas: šeima ir mokytojai

1 klasė

Ar stengiuosi padėti savo šeimos nariams? Ar 

jie padeda man? Kodėl man svarbus yra geras 

santykis su kiekvienu šeimos nariu? Kodėl 

svarbus geras santykis su mokytoju? 

2 klasė

Kodėl mano santykis su skirtingais 

šeimos nariais yra skirtingas? 

3 klasė

Kodėl myliu savo šeimos narius? 

Kuo ši meilė skiriasi nuo 

draugystės su kitais žmonėmis? O 

kuo panaši? 

4 klasė

Ar moku mandagiai šeimos nariams 

ar mokytojui pasakyti savo 

nuomonę, jei manau kitaip, 

priešingai?

B3 Kitas kaip svetimas

1 klasė

Kodėl svarbu domėtis Kitu ir su juo 

nuoširdžiai kalbėtis? Kaip elgiuosi, kai 

sutinku nepažįstamą bendraamžį ir jis man 

patinka? O jei nepatinka?  

2 klasė

Jei į klasę ateina naujokas išoriškai 

kitoks negu aš – ar būsiu jam 

draugiškas? Ar būtų įdomu, jei visi 

žmonės atrodytų vienodai? 

3 klasė

Kokiais neartimais ar 

nepažįstamais suaugusiais 

žmonėmis pasitikiu? Ar moku 

atpažinti, kada suaugęs 

nepažįstamas žmogus yra tiesiog 

draugiškas, o

kada – kelia grėsmę? 

4 klasė

Kodėl aš galiu norėti  nuskriausti 

kitą bendraamžį? Ar vaikas gali 

nuskriausti suaugusį? 

B4 Virtualus Kitas

1 klasė

Kai matau savo tikrą draugą kompiuterio 

ekrane – ar nepasiilgstu jo realybėje? 

2 klasė

Ar moku mandagiai bendrauti su 

savo draugu virtualioje realybėje? 

3 klasė

Ar bendraudamas su draugu 

virtualioje erdvėje neišduodu savų 

paslapčių? O draugo? 

4 klasė

Kuo skiriasi bendravimas virtualioje 

erdvėje ir tikrovėje?



C Socialiniai santykiai. Aš-Mes

C1 Aš ir šeima

1 klasė 

Ko mane moko šeima? 

Kodėl šeimoje jaučiuosi saugiai? 

2 klasė

Kodėl ir du žmonės gyvendami gali 

būti šeima? Kada šeima yra 

laiminga? Kas trukdo jos narių 

laimei?  

3 klasė

Ar moku gerbti kito žmogaus 

paslaptį? Ar saugau šeimos 

paslaptis? Kodėl? 

4 klasė

Jei vyresnis šeimos narys mane 

baudžia, kaip atpažįstu – kada 

teisingai, o kada neteisingai? 

Ar aš pats atsiprašau, kai būnu 

neteisus? 

C2 Aš ir klasės draugai

1 klasė

Ar man įdomu klausytis ką kalba ir mąsto 

klasės draugai? O jie – ar išklauso mane? 

Kaip išmokti nutilti ir išklausyti kitą? 

2 klasė

Kaip išmokti išgirsti ką sako kiti? 

Kaip išmokti argumentuoti, kad kiti 

tave suprastų? 

3 klasė

Kaip išmokti palyginti savo ir kitų 

mintis?

Kaip jaučiuosi, kai jos nesutampa? 

4 klasė

Ko galiu išmokti iš klasės draugų? 

Kaip galiu pratęsti kitų mintis? Jei 

galvoju kitaip, ar pasakau tai 

draugams?

C3 Aš ir bendruomenė

1 klasė

Bendruomenė: kokie dar žmonės be šeimos ir 

klasės draugų mane supa? 

Kokiai bendruomenei aš priklausau? 

2 klasė

Tikėjimas: ką žinau apie tikėjimą? 

Ar pažįstu tikinčių žmonių? 

3 klasė

Skurdas: ar žinau, kiek mano 

mieste gyvena skirtingų socialinių 

grupių žmonių? Ar žinau, kas yra 

skurdas? Ar užjaučiu skurstantį? 

4 klasė

Negalia: ar žinau, kas yra negalia? 

Ar gerbiu  žmones su negalia? 

C4 Aš ir virtuali bendruomenė

1 klasė

Kokie animaciniai filmai man patinka? 

Kokie animacinių filmų, pasakų personažai 

patinka ar nepatinka, kodėl?

2 klasė

Kokios geros animacinių filmų, 

knygų, pasakų personažų savybės, 

kokios blogos?

3 klasė

Koks dokumentinis filmas apie 

Lietuvos vaikus man labiausiai 

patinka? 

Ar mačiau dokumentinių filmų 

apie vaikų gyvenimą kitose šalyse? 

Kuo skiriasi nuo mano gyvenimo? 

Kuo panašu? 

4 klasė

Koks meninis filmas apie Lietuvos 

vaikus man labiausiai patinka? 

Ar mačiau meninių filmų apie vaikų 

gyvenimą kitose šalyse? 



D Santykis su pasauliu. Aš-Tai

D1 Aš ir augmenija

1 klasė

Kokius augalus pažįstu? Kuo mane stebina 

augalai?

2 klasė

Kaip reikia rūpintis augalais?

Kaip galiu padėti jiems augti? Kaip 

galiu pakenkti?

3 klasė

Ar bandžiau auginti augalą? Kas 

buvo sunku? Ar augalai mane 

džiugina? Ar žinau kiek daug 

pasaulyje yra skirtingų augalų?

4 klasė

Kas būtų, jei būčiau augalas? Kokiu 

augalu norėčiau būti? O gal 

nenorėčiau? Kodėl?

D2 Aš ir gyvūnija

1 klasė

Kokius gyvūnus pažįstu? Kuo mane stebina 

gyvūnai?

2 klasė

Kaip reikia rūpintis gyvūnais?

Kaip galiu jiems padėti? Kaip galiu 

pakenkti?

3 klasė

Kuo naminis gyvūnas skiriasi nuo 

laukinio? Ar esu atsakingas už 

laukinius gyvūnus? Kokių istorijų 

galiu papasakoti apie savo sutiktus 

laukinius gyvūnus?

4 klasė

Jei įsivaizduojamame pasaulyje 

(pavyzdžiui, sapne) būčiau gyvūnas 

– kokiu gyvūnu norėčiau būti? Kaip 

atrodyčiau? Ką daryčiau?

D3 Aš ir ekologija

1 klasė

Ar jau išmokau nemėtyti šiukšlių į visas 

puses? Ar suprantu kas yra šiukšlių 

rūšiavimas?

2 klasė

Ar sugebu atskirti plastmašę nuo 

kitų medžiagų? Ar žinau, kodėl 

plastmasiniai gaminiai teršia 

gamtą?  

3 klasė

Jei sugebu atskirti plastmesę nuo 

kitų gaminių, gal galėčiau tas 

šiukšles ir rūšiuoti? Ar taupau 

vandenį ir elektrą? 

4 klasė

Gal man nesunku būtų surinkti ir 

kai kurias kitų išmestas šiukšles? 

Ar man svarbi mano aplinkos -

namų, mokyklos, gamtos - švara? 

D4 Ekologija virtualybėje

1 klasė

Kokios pasakos  knygose ar internete apie 

augalus ir gyvūnus man labiausiai patinka? 

Kodėl? 

2 klasė

Kokie animaciniai filmukai ir 

kokios knygos apie augalus ir 

gyvūnus man labiausiai patinka? 

Kodėl? Kaip filmuko personažai 

jaučiasi gamtoje? Kodėl jie domisi 

gamta?

3 klasė

Ar esu matęs dokumentinį filmą 

ar jo ištrauką apie šiukšlių 

rūšiavimą? Kokį dokumentinį 

filmą apie augalus ar gyvūnus 

patarčiau pažiūrėti draugui? 

4 klasė

Kokį meninį filmą apie vaiko ir 

gamtos darnų gyvenimą patarčiau 

pažiūrėti draugui? 


