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KAUNO ARKIVYSKUPIJOS KATECHETIKOS CENTRAS 

 

KAUNO ARKIVYSKUPIJOS KATALIKŲ TIKYBOS IV-Ų KLASIŲ MOKSLEIVIŲ 

VIKTORINA „ IRKIS Į GILUMĄ“ (Lk 5,4a)  

NUOSTATAI 

 

I. BENDRIEJI NUOSTATAI 

1. Šie nuostatai nustato tikybos pamokas lankančių IV-ų klasių mokinių viktorinos tikslą ir 

uždavinius, rengėjus, organizavimo tvarką, dalyvių apdovanojimą ir finansavimą. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

2. Viktorinos tikslas – paskatinti mokinius gilintis į Katalikų Bažnyčios tikėjimą, skatinti aktyviai 

dalyvauti tikybos pamokose, liudyti Jėzų Kristų. 

 

3. Viktorinos uždaviniai: 

3.1. pasikartoti ir pagilinti katalikų tikėjimo pradinių klasių žinias; 

3.2. išreikšti savo tikėjimą kūrybiškai; 

3.3. dalintis tikėjimo džiaugsmu su kitais. 

 

III. VIKTORINOS RENGĖJAI  

4. Viktoriną inicijuoja Kauno arkivyskupijos katechetikos centras kartu su arkivyskupijoje esančiais 

Švietimo ir ugdymo skyriais. 

5. Viktorina organizuoja: 

 5.1. Kauno arkivyskupijos dekanatų tikybos mokytojų metodiniai centrai. 

 5.2. Kauno arkivyskupijos tikybos mokytojų metodinė taryba ir Kauno m. tikybos 

mokytojų metodinis būrelis. 

 

IV. VIKTORINOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

6. Viktorinoje gali dalyvauti Kauno arkivyskupijos bendrojo lavinimo 4 klasių mokiniai. 

7. Viktorina vyks 4 etapais: mokykloje, parapijoje (gali ir nebūti šio etapo, jei parapijoje yra tik viena 

mokykla turinti pradinį ugdymą. Tuo atveju mokykla atsakinga už 16 punkto įvykdymą.), dekanate 

ir arkivyskupijoje. 

8. Kiekviename etape bus komisijos išrinktas nugalėtojas (-ų komanda), kurie pateks į sekantį etapą. 

Komanda turi būti paruošusi iki 5 min. trunkantį komandos prisistatymą. Tas pats prisistatymas bus 

rodomas II-ame, II-ame ir IV-ame etapuose. 

9. Kiekvieno etapo viktorinos užduotis pateiks Kauno arkivyskupijos katechetikos centras 

užklijuotame voke (I-am etapui gali būti siunčiama el. paštu). Užduotims pristatyti mokiniams 

reikalingas kompiuteris ir multimedia. Užduotys pateikiamos kompaktiniame diske Power Point  ar 

Word programa.  

10. I-as etapas vyks 2017 m. spalio 16 d.  – lapkričio mėn. 30 d. mokykloje. Mokykla, nusprendusi 

dalyvauti šioje viktorinoje, apie tai informuoja Kauno arkivyskupijos katechetikos centrą el. paštu 

katechetikos.c@kn.lcn.lt  arba tel. 8-37-320472; 8-615-72032. Tik užsiregistravusios mokyklos gaus 

parengtas užduotis. Užduočių atlikimo trukmė 45 min. 

11. Šio etapo metu mokiniai kartu su mokytoja kartoja medžiagą pateiktą „I-ojo etapo pasirengimo 

nuorodose“ (žr. priedą nr. 1) ir ruošiasi viktorinai. Mokykloje viktoriną organizuoja tikybos 

mokytojas. Ketvirtokai šiame viktorinos etape individualiai atlieka pateiktas užduotis.  
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12. I-ojo etapo komisija atrenka 5 geriausiai užduotis atlikusius ketvirtokus, kurie sudarys II-ojo etapo 

mokyklos komandą. Rekomenduojama, kad komisiją sudarytų bent 2 asmenys: tikybos mokytojas, 

mokyklos vadovybės deleguotas atstovas ar parapijos kunigas ir pan.  

13. II-as etapas vyks 2017 m. gruodžio 1 d. – 2018 m. sausio mėn. 31 d. parapijoje. Parapija, 

kurioje vyks viktorinos II-asis etapas iki lapkričio 30 d. praneša Kauno arkivyskupijos katechetikos 

centrui el. paštu katechetikos.c@kn.lcn.lt  arba tel. 8-37-320472; 8-615-72032 numatomą viktorinos 

datą. Tik užsiregistravusios parapijos gaus II-ojo etapo užduočių CD. Užduočių atlikimo trukmė nuo 

60 iki 90 min. (priklausomai kiek dalyvauja komandų). 

14. Mokyklos 5 mokinių komanda ruošiasi II-ajam etapui: komandos pavadinimas, šūkis, 

prisistatymas mini (dainelė-giesmė, miniatiūra, šokis ir pan.), kartoja užduotis pateiktas „II-ojo etapo 

pasirengimo nuorodose“ (žr. priedą nr. 2). Viktorinos datą numato parapijos klebonas kartu su 

tikybos mokytojais, o Kauno I-ame dekanate kartu su parapijos katechetinio metodinio centro vadove. 

Apie numatytą datą reikia informuoti ir dekanato metodinio centro vadovę.  

15. II-ojo etapo komisija atrenka geriausiai užduotis atlikusią komandą, kuri vyks į III-ą viktorinos 

etapą dekanate. Rekomenduojama, kad komisiją sudarytų bent 3 asmenys: tikybos mokytojas, 

mokyklos deleguotas asmuo, parapijos klebonas ir kt. 

16. Parapijos viktorinos komisija iki 2017 m. sausio 31 d. raštu informuoja dekaną arba dekanato 

metodinio centro vadovę apie laimėjusią komandą, kuri siunčiama į sekantį (dekanato) etapą.  

17. Komandoms dalyvavusioms šiame etape, bet nepakliuvusioms į dekanato etapą, parapijoje 

įteikiami dalyvių diplomai. 

18. III-as etapas vyks 2018 m. vasario 1  d. - kovo mėn. 31 d. dekanate.  Parapijų komandos 

ruošiasi III-ajam etapui: komandos pavadinimas, šūkis, prisistatymas mini (dainelė-giesmė, 

miniatiūra, šokis ir pan.), kartoja užduotis pateiktas „III-ojo etapo pasirengimo nuorodose“ (žr. 

priedą nr. 3). Užduočių atlikimo trukmė nuo 1 iki 2 val. (priklausomai kiek dalyvauja komandų). 

19. Viktorinos datą skelbia dekanas kartu su dekanato katechetinio metodinio centro vadove, apie tai 

informuodami Kauno arkivyskupijos katechetikos centrą. 

20. III-ojo etapo komisija atrenka geriausiai užduotis atlikusią komandą, kuri vyks į IV-ą viktorinos 

etapą – dekanatų laureatų kovą arkivyskupijoje. Dekanate rekomenduojama, kad komisiją sudarytų 

bent 5 asmenys: dekanas, dekanato katechetikos metodinio centro vadovė, švietimo skyriaus atstovas, 

Kauno arkivyskupijos katechetikos centro atstovas ir kiti. 

21. Komandoms dalyvavusioms šiame etape dekanate įteikiami dalyvio diplomai, o laimėtojus 

kviečiame į IV-ą viktorinos etapą, kuris vyks Kauno arkivyskupijos katechetikos centre. 

22. Dekanato viktorinos komisija iki 2018 m. balandžio mėn. 5 d. raštu informuoja Kauno 

arkivyskupijos katechetikos centrą apie laimėjusią komandą, kuri siunčiama į sekantį etapą. 

23. IV-as etapas – dekanatų laureatų baigiamasis etapas vyks 2018 m. balandžio mėn. 27 d. 

arkivyskupijoje. Dekanatų komanda laureatė kartojasi visų trijų etapų pateiktą medžiagą bei 

užduotis pateiktas „IV-ojo etapo pasirengimo nuorodose“ (žr. priedą nr. 4) bei pristatymą. 

24. Komandoms dalyvavusioms šiame etape įteikiami dalyvių – laureatų diplomai, bei prizai.  

 

V. UŽDUOČIŲ VERTINIMO KRITERIJAI 

25. I-ame etape ketvirtokai atliks 10 individualių užduočių. II-ame, III-ame ir IV-ame etapuose bus 

10 komandinių užduočių: komandos prisistatymas, 7 užduotys atskleidžiančios žinias ir 2 kūrybinės 

užduotys. 

26. Vertinimą sudaro: teisingai atliktos užduotys ir kūrybiškumas, originalumas atliekant kūrybines 

užduotis, užduočių atlikimo laikas. Kiekvienas komisijos narys užduotis vertina dešimtbalėje 

sistemoje. 

 

Kauno arkivyskupijos katechetikos centro 

metodininkė        

Inga Rakauskienė 
(8-37) 320472, 8-615-72032 
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PRIEDAS Nr. 1 

 

„I-ojo etapo pasirengimo nuorodos“ 

Ketvirtokai, norintys dalyvauti viktorinoje "Irkis į gilumą", turi pasikartoti ir žinoti 

šias 1-3 klasėse studijuotas temas apie Kūrėją, kūrimą, žmogų, šventuosius, Mergelę 

Mariją, sąžinę, gėrį, gerus darbus: 

 

1 klasės  Kas kūrinys, o kas Kūrėjas? 

         Kas yra Angelas Sargas? 

   Kas yra žmogus? 

   Kodėl Dievas mums dovanoja pasaulį? 

   Ką reiškia Visų Šventųjų šventė? 

   Ko galiu pasimokyti iš šventųjų? 

   Kaip pasirinkti? Marijos "Taip" 

2 klasės  Kada darbas yra geras, o kada - ne? 

   Kas tai yra sąžinė? 

3 klasės  Kas yra žmogus? 

   Kas kenkia žmogaus sielai? 

   Ko galiu pasimokyti iš šventųjų? 

   Kodėl Mergelė Marija ypatingas asmuo? 

   Kaip Dievas padeda pasirinkti gėrį? 

   Kodėl padėdamas kitiems padedu ir sau? 

 

Užduotys bus pristatomos naudojant multimediją. Viktorinos metu šio etapo užduotis 

ketvirtokai atliks individualiai pateiktuose lapuose. Mokiniai turi turėti rašymo ir 

piešimo priemones (pieštukai, flomasteriai ar kreidelės). Iš mokyklos atrenkami 5 

geriausi mokiniai, kurie sudaro komandą: išsirenka pavadinimą, atributiką (pvz.: 

vėliava, vėliavėlės, emblema ir kt.), šūkį, giesmę ar dainelę. Tik viena mokyklos 

komanda gali patekti į 2-ą etapą. 

 

 
PRIEDAS Nr. 2 

  

„II-ojo etapo pasirengimo nuorodos“ 

Komanda, išrinkta dalyvauti viktorinos "Irkis į gilumą" II-ame etape, turi pasikartoti 

ir žinoti šias 1-3 klasėse studijuotas temas apie Kalėdas - Jėzaus gimimą, Tris 

Išminčius, Jėzaus vaikystę, Jėzaus stebuklus, maldą, Bažnyčią, Šventąsias Mišias: 

 

1 klasės  Ko laukiu per Adventą?  

   Kas yra Kalėdos? 

   Ko atvyko Trys Išminčiai? (Jėzaus gimimas. Jėzus 

tikras Dievas ir tikras    žmogus) 

   Mano ir Jėzaus vaikystė. 

   Kodėl Dievas daro stebuklus?  

   Kodėl Jėzus yra Gerasis Ganytojas? 

2 klasės  Jėzus moko bendrauti su Tėvu. Kaip tai daryti? 

   Kaip galiu melstis? 



   Kodėl žmonės meldžiasi ne tik už save? 

   Kaip galiu išgirsti Dievo kvietimą? 

   Kaip galiu draugauti su Jėzumi? 

   Kas yra Bažnyčia - žmonės ar maldos namai? 

3 klasės  Kaip ir kodėl Jėzus gydo? 

   Kaip švenčiame sekmadienį? 

   Kas vyksta šv. Mišių metu? 

   Kaip galiu prisidėti prie Dievo šeimos - Bažnyčios 

veiklos? 

Šio viktorinos etapo metu komandos turės prisistatyti. Prisistatymą komisiją vertins 

kaip vieną iš užduočių. Komanda turi turėti A4 formato storesnį piešimo lapą, piešimo 

(pieštukai, flomasteriai, kreidelės) ir rašymo priemones, Šventąjį Raštą. Užduotys bus 

atliekamos pateiktuose užduočių lapuose.  

Apie galimas papildomas priemones bus informuojama komandos registracijos metu. 

 

 
PRIEDAS Nr. 3 

 

"III-ojo etapo pasirengimo nuorodos“ 

Komanda, išrinkta dalyvauti viktorinos "Irkis į gilumą" III-ame etape, kuris vyks 

dekanate, turi pasikartoti ir žinoti šias 1-3 klasėse studijuotas temas apie Šventąjį 

Raštą, Dievo įsakymus, sakramentus: 

 

2 klasės  Kas yra Šventasis Raštas? 

   Ką man kalba Šventasis Raštas? 

   Kaip Dievo Įsakymai rodo kelia į laimę? 

3 klasė  Kaip Dievas man atskleidžia save? 

   Ką man teikia Krikštas? 

   Kaip ir kodėl Jėzus gydo? 

   Ar lengva atsiprašyti? 

   Kodėl reikia mokėti atleisti? 

   Kaip susitaikyti kasdienybėje ir Bažnyčioje? 

   Susitaikymo sakramentas, jo teikiamos malonės. 

4 klasė  Kodėl Šventasis Raštas ypatinga knyga? 

   Kaip skaityti Šventąjį Raštą? 

Šio viktorinos etapo metu komandos turės prisistatyti. Prisistatymą komisiją vertins 

kaip vieną iš užduočių. Komanda turi turėti A4 formato storesnį piešimo lapą, piešimo 

(pieštukai, flomasteriai, kreidelės)  ir rašymo priemones, spalvotą popierių, klijus, 

Šventąjį Raštą (vieną komandai). Užduotys bus atliekamos pateiktuose užduočių 

lapuose.  

Apie galimas papildomas priemones bus informuojama dekanato katechetinio 

metodinio centro vadovė. 

 

 

 

 



 

 
PRIEDAS Nr. 4 

 

"IV-ojo etapo pasirengimo nuorodos“ 

Komanda, išrinkta dalyvauti viktorinos "Irkis į gilumą" 4-ame etape, kuris vyks 

Kauno arkivyskupijos mastu, turi pasikartoti ir žinoti šias 1-3 klasėse studijuotas 

temas apie Velykas, Didyjį Tridienį, Jėzaus kančią, mirtį ir prisikėlimą, Šventosios 

Dvasios atsiuntimą, Švč. Trejybę, liturginius metus, liturginius reikmenis, ženklus, 

simbolius ir spalvas liturgijoje: 

 

1 klasė  Kas yra Velykos? 

   Ar Jėzus yra gyvas ir šiandien? 

   Švč. Trejybė - kas tai? 

 

2 klasė  Kodėl Velykos - džiaugsmo šventė? 

   Kas yra Sekminės? 

   Ką vanduo, šviesa, duona, žodis, judesys, reiškia 

Šv. Rašte ir     liturgijoje? 

   Ar galime spalvomis išreikšti savo išgyvenimus? 

Spalvos     liturgijoje 

   Kas yra liturginiai metai? 

 3 klasė Kas yra Šventosios Mišios, jų dalys. 

   Bažnyčios įsakymai 

 4 klasė Velykos. Velykų tridienis. 

Šio viktorinos etapo metu komandos turės prisistatyti. Prisistatymą komisiją vertins 

kaip vieną iš užduočių. Komanda turi turėti A4 formato storesnį piešimo lapą, 

piešimo (pieštukai, flomasteriai, kreidelės) ir rašymo priemones, spalvotą popierių, 

klijus, Šventąjį Raštą (vieną komandai). Užduotys bus atliekamos pateiktuose 

užduočių lapuose. 

___________________________ 


