Pal. vysk. Teofilio Matulionio pėdomis
Vilnius-Kaišiadorys-Vilnius
Integruota dorinio ugdymo (etika, tikyba), lietuvių
kalbos, istorijos ir kūno kultūros pamoka

Pamokos uždavinys:
integruotos pamokos metu mokiniai analizuos, aiškinsis, rinks ir apibendrins informaciją
bei gilins dalykines, asmenines bei mokymosi mokytis kompetencijas.

Klasė, kuriai skirta ši pamoka:
6 klasė.

Lankomi objektai:
Kaišiadorių Kristaus atsimainymo katedra.

Dorinis ugdymas:
Tema: dėkingumas. Keliaudami traukiniu į Kaišiadoris, mokiniai dirbs komandose, aptars ir
užrašys už ką yra dėkingi savo dalykų mokytojams (kiekviena komanda turės po 4
skirtingus mokytojus, kuriuos ištrauks atsitiktiniu būdu). Po atlikto darbo vyks
pristatymai. Pamoka vyks Mokytojų dienos proga, todėl dėkingumo temą galima
panaudoti ir tėvams bei globėjams, draugams, Tėvynei.

Istorija:
Mokiniai pritaiko žinias, kaip kultūringai elgiamasi bažnytinio paveldo vietose, išklauso ir
užsirašo sau vertingą informaciją apie Kaišiadorių Katedrą, Dievo gailestingumo
paveikslą ir pal. Teofiliaus Matulionio istorinius įvykius bei kanoninį paveikslą. Savo žinias
pritaiko lietuvių pamokai grįžtamajam ryšiui bei kūno kultūros pamokai - actionbound.

Kūno kultūra:
Naudodamiesi programėle actionbound, mokiniai komandomis suranda ir atsako į
pateiktas užduotis.

Lietuvių kalba:
Grįžtant traukiniu į Vilnių mokiniai savarankiškai rašo rašinėlį, kurio apimtis ne mažesnė
nei 50 žodžių. Mokiniai gali rinktis iš trijų pateiktų temų:
Vyskupas Teofilius Matulionis 1934 m. lankėsi Romoje pas popiežių Pijų XI. Kiek vėliau
popiežius apie vyskupą Teofilių yra pasakęs: „Garbė lietuvių tautai, davusiai tokį
didvyrį“. Tavo apmąstymai kodėl popiežius taip pasakė? Remtis pal. Teofilio
Matulionio gyvenimu.
Aprašyti kelionės įspūdžius nuo kelionės pradžios (Vilniaus geležinkelio stoties) iki
šio momento, kai sėdi traukinyje:
1. Vilniaus geležinkelio stotis;
2. Vilnius-Kaišiadorys veikla traukinyje;
3. Kaišiadorių geležinkelio stotis;
4. veikla Kaišiadoryse;
5. grįžimas namo ir patirtos emocijos.
Ką reiškia žodžiai „Tiesa padarys jus laisvus“? Remtis pal. vyskupo Teofilio Matulionio
gyvenimu.

Papildomos užduotys
Vilniaus geležinkelio stotyje, kai susirenka visi mokiniai, išrenkami 4 mokiniai, kurie bus
komandų kapitonais. Kiekviena komanda turi savo spalvą ir korteles su vardais.
Atsitiktiniu būdu duodami lapeliai su užduotimis, kurias mokiniai turi atlikti nurodytu
laiku. Mokiniai, kurie ieškos informacijos apie Žaslių ir Kaugonių geležinkelio stoteles prisimins apie žiūrėta filmą „Partizanai“ ir jo pagrindinį veikėją partizaną Misiūną.

Mokiniai,
Jūsų laukia nepaprasta kelionė ir pažintis su
neįprastu, bet labai paprastu žmogumi - vyskupu
Teofiliu Matulioniu. Aplankysime kur jis yra
palaidotas - pačioje Kaišiadorių Katedroje.
Šioje kelionėje Jūsų laukia ne tik pamokos
traukinyje, bet ir įdomios užduotys. Susipažinkime
su kai kuriomis iš jų:
1. kuo dažniau kitoms grupėms sakyti
mandagumo žodžius: prašau, atsiprašau, ačiū, į
sveikatą, kuo galiu padėti ir taip toliau, ir
panašiai.
2. Gerbti mokinių, mokytojų ir keleivių sveikatą ir
ausis.
3. Atvykę į „Žaslių“ stotį atsistoję (pagarbiai) Jūsų
komandos nariai papasakoja (!) visiems Žaslių
geležinkelio stoties istoriją. Pasakojimo trukmė
ne ilgiau nei 2-3 minutės. Šiai užduočiai
pasiruošti turėsite 10 minučių, nes...
4. Mobiliaisiais telefonais bus galima naudotis tik
pravažiavus Baltamiškio geležinkelio stotį.
Linkime nuostabios kelionės traukiniu į pamoką :)
Kristina, Daiva ir Agnė

Mokiniai,
Jūsų laukia nepaprasta kelionė ir pažintis su
neįprastu, bet labai paprastu žmogumi - vyskupu
Teofiliu Matulioniu. Aplankysime kur jis yra
palaidotas - pačioje Kaišiadorių Katedroje.
Šioje kelionėje Jūsų laukia ne tik pamokos
traukinyje, bet ir įdomios užduotys. Susipažinkime
su kai kuriomis iš jų:
1. kuo dažniau kitoms grupėms sakyti
mandagumo žodžius: prašau, atsiprašau, ačiū, į
sveikatą, kuo galiu padėti ir taip toliau, ir
panašiai.
2. Gerbti mokinių, mokytojų ir keleivių sveikatą ir
ausis.
3. Tarp stočių „Žasliai-Kaišiadorys“ Jūsų komanda
dainuoja dainą. Dainą galite išsirinkti jau dabar.
Kūriniui atlikti turėsite 3 min.
4. Mobiliaisiais telefonais bus galima naudotis tik
pravažiavus Baltamiškio geležinkelio stotį.
Linkime nuostabios kelionės traukiniu į pamoką :)
Kristina, Daiva ir Agnė

Mokiniai,
Jūsų laukia nepaprasta kelionė ir pažintis su
neįprastu, bet labai paprastu žmogumi - vyskupu
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traukinyje, bet ir įdomios užduotys. Susipažinkime
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mandagumo žodžius: prašau, atsiprašau, ačiū, į
sveikatą, kuo galiu padėti ir taip toliau, ir
panašiai.
2. Gerbti mokinių, mokytojų ir keleivių sveikatą ir
ausis.
3. Atvykę į stotį „Kaugonys“ Jūsų komanda
atsistoja ir (pagarbiai) papasakoja (!) istoriją
apie Kaugonių geležinkelio stotelę. Pasakojimo
trukmė ne ilgesnė nei 2-3 minutės. Šiai
užduočiai pasiruošti turėsite 10 minučių, nes...
4. Mobiliaisiais telefonais bus galima naudotis tik
pravažiavus Baltamiškio geležinkelio stotį.
Linkime nuostabios kelionės traukiniu į pamoką :)
Kristina, Daiva ir Agnė

Mokiniai,
Jūsų laukia nepaprasta kelionė ir pažintis su
neįprastu, bet labai paprastu žmogumi - vyskupu
Teofiliu Matulioniu. Aplankysime kur jis yra
palaidotas - pačioje Kaišiadorių Katedroje.
Šioje kelionėje Jūsų laukia ne tik pamokos
traukinyje, bet ir įdomios užduotys. Susipažinkime
su kai kuriomis iš jų:
1. kuo dažniau kitoms grupėms sakyti
mandagumo žodžius: prašau, atsiprašau, ačiū, į
sveikatą, kuo galiu padėti ir taip toliau, ir
panašiai.
2. Gerbti mokinių, mokytojų ir keleivių sveikatą ir
ausis.
3. Tarp stočių „Kaugonys-Žasliai“ Jūsų komanda
pagroja vieną kokią nors žinomą dainos
melodiją ar kūrinį. Ją pagroti reikia be žodžių
bet galima naudoti kitus garsus. Dainą galite
rinktis jau dabar. Kūriniui atlikti turėsite 3 min.
4. Mobiliaisiais telefonais bus galima naudotis tik
pravažiavus Baltamiškio geležinkelio stotį.
Linkime nuostabios kelionės traukiniu į pamoką :)
Kristina, Daiva ir Agnė

Parengė: Kristina Grelecka Vilniaus Antakalnio progimnazijos tikybos mokytoja.

