
Linksmosios estafetės grupėmis 

(Sutvirtinimo rengimui, netradicinei pamokai lauke, savaitgaliui parapijoje) 

 

Paskelbiama, kad grupelės (po 6-10) varžosi dėl saldžiųjų prizų. Grupelė, surinkusi 

daugiausiai taškų, laimi. Taškus reikėtų rašyti lentelėje pagal grupelių spalvą. Pagal registracijos 

kortelių spalvas mokiniai sueina į 6 grupes. Estafetės pradžioje išklausoma įžanga -  Šv. Rašto 

ištrauka ir užduotis. Po švilpuko signalo pradedama vykdyti. 

1 estafetė: Įžanga. 1Kor.12: „ 
12

 Kaip vienas kūnas turi daug narių, o visi nariai, 

nepaisant daugumo, sudaro vieną kūną, taip ir Kristus. 
13

 Mes visi buvome pakrikštyti 

vienoje Dvasioje, kad sudarytume vieną kūną, visi (...) buvome pagirdyti viena 

Dvasia.“ Taigi, ar grupė esate vienas kūnas, patikrinsime siųsdami lanką. 

LANKAS. Grupė ratu susikimba rankomis, lankas keliauja ratu neatsikabinant 

rankoms. Laimi grupė, kurių lankas pirmas apkeliauja ratu. 

2 estafetė: Įžanga. Tvirtumo dovana (viena iš 7-ių Šv. Dvasios dovanų) suteikia 

malonių ir kitokių jėgų išvengti nusikaltimų, nugalėti pagundas, pavojus ir 

sunkenybes, atlikti savo krikščioniškas pareigas ir imtis įvairių įsipareigojimų. Ji taip 

pat yra ypatingoji Sutvirtinimo sakramento teikiama malonė - ginti savo tikėjimą ir 

viešai išpažinti Dievą. Ji veda tikintįjį į pasitikėjimą Dievu, stiprina vilties dorybę ir 

paskatina džiaugtis Šv. Dvasios teikiamais vaisiais - kantrybe ir ištikimybe. 

Kiek esate kantrūs, ištikimi, pasiruošę ginti tikėjimą, patikrinsime. 

STRĖLYTĖS. Dalyviai sustoja eilute. Paeiliui reikia strėlytes mesti į taikinį. Laimi 

daugiausiai taškų pataikiusi grupelė. 

3 estafetė: Įžanga. Apd 2, 1–4:1 Atėjus Sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge 

vienoje vietoje. 2 Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis 

pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. 3 Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie 

pasidaliję nusileido ant kiekvieno iš jų. 4 Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir 

pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip Dvasia jiems davė prabilti.“  

Šiandien turime vandenį, kaip gyvybės simbolį. Prisipildysime gyvybės -  vandens. 

GREIČIAU IŠGERK. Dalyvauja po vieną grupės žaidėją.  Po vedėjo duoto signalo 

dalyviai turi pro šiaudelį išgerti stiklinę vandens. Laimėtojai – greičiausiai atlikę 

užduotį žaidėjai. 



4 estafetė: Įžanga. Ps 104: „ 
24

 VIEŠPATIE, kokie įvairūs tavo kūriniai! Kaip 

išmintingai juos visus sukūrei! Tavo kūrinių pilna žemė.
29

 Tau veidą paslėpus, jie 

nerimsta, o alsavimą iš jų atėmus, jie miršta – sugrįžta atgal į dulkes. 
30

 Tau atsiuntus savo dvasią,
[i11]

 jie atgyja, – tu atnaujini žemės veidą.“ 

Atnaujinsime savo veidą. Ar,  vaikinai, šiandien nusiskutot? 

NUSKUSK BALIONĄ. Šiai užduočiai reikia turėti pasiruošus keletą balionų. Taip 

pat reikalinga turėti skutimosi putų ir skutimosi vienkartinių peiliukų, markerių, ar 

storai rašančių flomasterių. Svarbiausia – būti nusiteikus šiek tiek išsipurvinti. 

(Galima perspėti, kad dalyvaujantys žaidėjai nusiimtų viršutinius drabužius.)  Iš 

grupės kviečiami 3 žaidėjai (geriausiai tiktų vien vyrukai). Duodama po pripūstą 

balioną, flomasterį ar markerį, skutimosi putas, peiliukus. Po signalo turėsite: vienas 

pripūsti ir laikyti balioną, kitas nupiešti ant baliono didelį veidą su barzda, o trečiasis 

apipurkšti skutimosi putomis ir nuskusti. Laimi grupė, kuri nesusprogdina ir švariai 

(!) nuskuta balioną.  

5 estafetė: Įžanga. Patarimo dovana suteikia supratimą teisingai, drąsiai, greitai, 

saugiai ir tiksliai spręsti apie priemones ir dalykus, reikalingus pasiekti antgamtinį 

tikslą. Kaip tiksliai veikiate, patikrinsime. 

BĖGIMAS SU POPIERIAUS LAPAIS. Bėgikai, kiekvienas grupėje gauna po du 

popieriaus lapus ar kartono dangtelius. Užduotis nubėgti koją dedant tik ant lapo, bet 

ne ant žemės. Turite greitai nutarti, kokiu būdu padarysite. Laimi greičiausiai 

pasiekusi finišo liniją grupė. Atstumas nuo starto iki finišo gali būti apie 10 metrų. 

6 estafetė : Įžanga. Krikšte atgimus iš vandens ir Šv. Dvasios, Dievas suteikia jiems 

didžiausią dovaną - Šv. Dvasią. Ji visados gyvena tikinčiojo sieloje, kaip šventykloje, 

jį myli, remia, globoja, ramina, saugo nuo pavojų. Ji tampa jo dieviškąja Globėja. Ar 

sugebėsite šią dovaną išsaugoti, pažiūrėsime. 

NUNEŠK PUODELĮ. Šiai užduotėlei reikia keletos vienkartinių puodelių, vandens. 

Komandų atstovai ima po puodelį iki pusės įpiltą vandens, jį užsideda ant galvos ir po 

vedėjo signalo turi nunešti iki už keletos metrų pažymėtos ribos. Rankomis prilaikyti 

negalima. Jei puodelis nukrenta, užduotis neįvykdyta. Laimi komanda, pirma atlikusi 

užduotį. (Žinoma, galima užduotį pasunkinti įdedant į puodelį ką nors, tarkim šaukštą 

miltų… ) 

7 estafetė: Įžanga. Iš kur man žinoti, kokią dvasinę dovaną aš turiu? Yra keletas 

būdų, kuriais galima atpažinti dvasines dovanas. Dažnai žmonės, su kuriais mes 

tarnaujame Viešpačiui, mumyse pastebi dvasinę dovaną, kurios mes patys 

nepastebime arba galvojame, kad tai tiesiog yra mums natūralu. Malda taip pat yra 

labai svarbi. Vienintelis asmuo, kuris tiksliai žino, kokias dvasines dovanas mes 
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turime, yra tų dovanų davėjas - Šventoji Dvasia. Mes galime prašyti Dievo, kad Jis 

mums parodytų, kokias dovanas mes turime, kad mes sugebėtume geriau jas naudoti 

Jo šlovei. Taigi, ar pažįstame save? 

KUR MANO BATAI? Sustoja visa grupelė prie nustatytos linijos. Priešais žaidėjus 

pastatyta dėžė į kurią visi komandų žaidėjai sumeta savo batus. Po signalo pirmi 

komandų žaidėjai bėga prie dėžės, susiranda joje savo batus, juos apsiauna ir grįžę 

stoja į galą. Toliau bėga kitas žaidėjas. Laimėtojai – komanda, kuri greičiau atliko 

užduotį. 

 

 

 

Paruošė Pandėlio gimnazijos tikybos vyr. Mokytoja Eglė Glemžienė 

 

Naudotasi:  

Šventasis Raštas 

https://www.gotquestions.org/Lietuviu/Dvasine-dovana.html 

http://www.vievioparapija.eu/skaitiniai/sv-dvasia-ir-jos-dovanos#.WTjxqMYlHIU 
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