
115

IV
  Viduramžių ruduo .......................................................116

 1. Karalius ir parlamentas Anglijoje ....................................118
	 2.	 Karališkoji	Prancūzija .......................................................121
	 3.	 Dievo	rykštė ......................................................................124
 4. Turkai osmanai .................................................................127
 5. Didieji geografiniai atradimai ...........................................130
 6. Renesansas ........................................................................133
	 7.	 Spausdinta	knyga	keičia	pasaulį .......................................136
Skyriaus santrauka .....................................................................138
Metodas. Internetas – informacijos lobynas ..............................139
Ar išmokai? ................................................................................140

V
  Europėjanti LDK .........................................................142

 1. Jogaila – Lietuvos ir Lenkijos valdovas ............................144
 2. Vytautas – LDK valdovas .................................................147
	 3.	 Žalgirio	mūšis ...................................................................150
	 4.	 LDK	didikų	valdžioje ........................................................153
	 5.	 LDK	visuomenės	ir	kultūros	permainos	po	krikšto ........156
	 6.	 Valstiečiai	tampa	baudžiauninkais ...................................159
	 7.	 Vilnius	–	LDK	sostinė .......................................................162
	 8.	 Tolerancijos	dvasia:	nekrikščionys	LDK .........................165
Skyriaus santrauka .....................................................................168
Metodas.	Išvyka	į	muziejų .........................................................169
Istorija	iš	arčiau.	Žygimantas	Augustas	ir	
Barbora	Radvilaitė .....................................................................170
Ar išmokai? ................................................................................172

VI
  Naujas pasaulio vaizdas ..........................................174

 1. Reformacija ........................................................................176
	 2.	 Katalikų	bažnyčia	atsinaujina ..........................................179
	 3.	 Jūrų	valdovės ....................................................................182
	 4.	 Tolimosios	Rytų	šalys .......................................................185
	 5.	 Pinigų	galia	 .......................................................................189
 6. Prašmatnusis barokas .......................................................192
Skyriaus santrauka .....................................................................194
Metodas.	Karikatūros	nagrinėjimas ...........................................195
Istorija	iš	arčiau.	Senovės	Amerikos	civilizacijos .....................196
Ar išmokai? ................................................................................198

VII
  Drauge su Lenkija ......................................................200

 1. Liublino unija ....................................................................202
	 2.	 Pirmųjų	renkamų	valdovų	laikais .....................................205
	 3.	 Bajorų	valstybė .................................................................208
 4. Reformacijos plitimas LDK ..............................................211
	 5.	 Katalikų	atsakas	protestantams	 .......................................214
	 6.	 Bajoriškoji	LDK	kultūra ...................................................217
 7. Gyvenimas mieste .............................................................220
	 8.	 Karų	amžius ......................................................................223
Skyriaus santrauka .....................................................................226
Projektas.	Supažindink	su	gimtosios	vietos	istorija ..................227
Istorija	iš	arčiau. Vilniaus katedra .............................................228
Ar išmokai? ................................................................................230

Lietuvos	valstybės	valdovai	XIV	a.	pab.–XVII	a.	vid. .............232
Pasitikrink	žinias	ir	gebėjimus!	 .................................................234
Asmenybių	ir	sąvokų	rodyklė....................................................238
Laiko juosta.................................................................................239

Turinys



1387 m. Lietuvà, paskutinė pagoniška Europos valstybė, priėmė krikštą. Per pusantro 
šimto metų trukusį europėjimo laikotarpį Lietuvojè buvo perimta Vakarų Europos 
kultūra: krikščioniškas tikėjimas, mokyklos, raštas, luominės visuomenės pagrindai, 
valstybės valdymo ypatumai. Tolerantiškoje šalyje darniai sugyveno įvairių tautybių 
bei tikėjimų žmonės.

Nors	po	krikšto	Kryžiuočių	ordinas	neteko	Europos	 
šalių	paramos	kariauti	su	Lietuvõs	Didžią́ja	Kunigaikštystè,	
tačiau	jo	puolimai	nesiliovė.	Tik	Žalgirio	mūšio	lauke	lai-
mėta	pergalė	visiems	 laikams	 sustabdė	pavojingiausią	
Lietuvõs	priešą.	Krikštą	 priėmusioje	 šalyje	 ėmė	plisti	 
Vakarų	Europos	kultūra:	pastatytas	gotikos	šedevras	–	
Šv.	Onos	bažnyčia,	 įkurta	pirmoji	 spaustuvė,	sukurtas	
savų	 rašytinių	 įstatymų	 rinkinys	 –	Lietuvõs	Statùtas.	
Visoje	Europoje	garsiu	renesanso	kultūros	centru	tapo	
Valdovų	rūmai.	Įveikti	Letuvą	nuo	Vakarų	Europos	šalių	
skiriantį	atotrūkį	buvo	nelengva,	bet	jau	XVI	a.	šalis	tapo	
sudedamąja	krikščioniškos	Europos	civilizacijos	dalimi.	

2  Gotikinė Šv. Onos bažnyčia, pastatyta Vilniuje apie 1500 m.

1  „Viduramžių pasiuntinių“ organizacijos nariai kasmet 
Žalgirio mūšio dab. Lenkijos teritorijoje vykstančiame  
garsiausių Lietuvos istorijoje kautynių vaidinime.  
Nuotraukos D. Babensko.

V  Europėjanti 
LDK
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5  Lietuva drauge su kitomis Europos šalimis. 
Strasbūro Šv. Petro naujosios bažnyčios freskos 
fragmentas. XV a. pradžia. 

3  LDK XIV a. pab.–XVI a. pradžioje.

•
1569 m.
Liublino unija

LDK EUROPĖJIMAS1392–1430 m.
Vytauto Didžiojo 
valdymas

1492 m.
įteisinama 

Ponų taryba

4  Krikšto įtaka Lietuvos kultūrai.

143

Iki krikšto
Tikėjimas – pagonybė.  

Tolerancija kitoms tikyboms.
Raštas tik didžiojo kunigaikščio,  

miestuose gyvenančių retų svetim-
šalių bei stačiatikių aplinkoje.
Mokyklos stačiatikių žemėse.

Mūrinė architektūra itin negausi – 
mūrinės pilys, kelios bažnyčios  

Vilniuje, stačiatikių cerkvės.

Krikštas
Tikėjimas – katalikybė. Tolerancija  

kitoms tikyboms, išskyrus pagonybę.
Raštas plinta į kitus visuomenės 
sluoksnius (dvasininkai, bajorija).

Kuriasi pirmosios parapinės, katedrų 
mokyklos. Pradedama siųsti studen-
tus į Europos aukštąsias mokyklas.

Plinta gotikinė mūrinė sakralinė  
architektūra. 

1387
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Vidaus  politika

siekė sustiprinti didžiojo kunigaikščio valdžią

šalindamas atskiras 
sritis valdančius 

kunigaikščius

formuodamas  
naują visuomenės 
sluoksnį – bajoriją

Užsienio politika

valdyti Lietuvą savarankiškai nuo Jogailos

išvengti karo dviem frontais:  
rytuose su totoriais, Rusios kunigaikščiais, 

vakaruose su kryžiuočiais

nukariauti visą Rusią ir pasiskelbti Lietuvos 
karaliumi

4  Vytauto portretas 

Kryžiuočių ordino kronikos sukū-
rė Vytauto – sukčiaus ir apgaviko – pa-
veikslą. Ordino pareigūnų, kuriems 
teko derėtis su Vytautu, ataskaitose jis 
iškyla kaip piktas žiauruolis bei įnorin-
gas užsispyrėlis. Lenkų kronikininkas 
Janas Dlugošas vienur gėrisi ryžtingais 
Vytauto veiksmais ir įžvalgumu, ki-
tur (kai jo laikysena prieštarauja Lenki-
jos interesams) vaizduoja jį lengvabū-
dį ir pasipūtėlį. Italas Enėjas Pikolomi-
nis parodo Vytautą baisų ne tik prie-
šams, bet ir savo valdiniams. Daugiau-
sia tai Lietuvos ir Vytauto priešų pasi-
sakymai, taigi neverta iš jų tikėtis gero 
žodžio. Iš šių apibūdinimų aiškėja, kad 
Vytauto priešininkai vargu ar galėjo jį 
pergudrauti. Ne veltui Jogaila kadai-
se sakė, kad priglausdamas Vytautą jis 
kištųsi užantin angį.

A. Bumblauskas, Senosios Lietuvos istorija 
1009–1795, Vilnius, R. Paknio leidykla, 2005, p. 157.

Įsitvirtinimas valdžioje
Norėdamas	sustiprinti	savo	valdžią	Lénkijoje	Jogaila	turėjo	daug	keliauti	po	ne-

pažįstamą	šalį,	todėl	dažnai	būti	Lietuvojè	negalėjo.	LDK	prižiūrėti	jis	paskyrė	vie-
tininką	–	ūmaus	būdo	brolį	Skirgáilą.	Dauguma	LDK	kilmingųjų	buvo	nepatenkinti	
jo	valdymu	ir	Lénkijos	įtakos	augimu	šalyje.	Bajorų	tikslai	sutapo	su	Vytauto	troš-
kimu	 susigrąžinti	 visas	 tėvo	Kęstučio	valdas	 ir	 noru	 tapti	 savarankišku	Lietuvõs	
valdovu.	Vytautas	antrąkart	pabėgo	pas	kryžiuočius.	Šie	elgėsi	atsargiai,	Vytauto	 
giminaičius	bei	artimuosius	paėmė	įkaitais,	visose	pilyse,	iš	kurių	veikė,	pastatė	savo	
įgulas,	apsupo	Vytautą	budriais	šnipais.

Atsinaujinusios	kunigaikščių	kovos	sėkmingiau	klostėsi	Vytautui.	Jogaila	buvo	
priverstas	nusileisti.	Vytautas	vieną	po	kito	įvairiomis	dingstimis	išviliojo	įkaitus	ir	
išdėstė	savo	kariuomenę	greta	turimų	pilių.	Reikiamą	akimirką	vienu	mostu	buvo	
sunaikintos	kliūtys,	turinčios	varžyti	Vytauto	veiksmus.	Antrą	kartą	pergudravęs	
kryžiuočius	jis	pabėgo.	

1392	m.	vasarą	Jogailos	ir	Vytauto	tarpusavio	vaidus	užbaigė	Ãstravo sutarts. 
Jogaila	grąžino	Vytautui	visas	žemes,	dovanojo	naujų	ir	suteikė	teisę	kaip	savo	vie-
tininkui	valdyti	LDK.	Vytautas	pripažino	save	Lénkijos	karaliaus	Jogailos	vasalu.	

Siekdamas	 sustiprinti	 savo	valdžią	LDK	Vytautas	pirmiausia	pašalino	atskiras	
sritis	valdančius	Gedimináičių	kilmės	kunigaikščius.	Į	jų	vietas	skyrė	vietininkus	–	 
ištikimus	bajorùs	 katalikùs.	Už	 tarnybą	 ir	 ištikimybę	 jiems	 atsilygino	 žeme	bei	 
dalijamais	valstiečiais.	

Planai įsigalėti rytuose
Vytautas	kūrė	naujų	planų.	Jis	siekė	sustiprinti	įtaką	Rusiojè	ir	vainikuotis	Lietuvõs	

karãliumi.	Šiam	tikslui	pasiekti	reikėjo	įveikti	Áukso	òrdoje	viešpataujančius	toto-
rius.	1399	m.	iš	Kjevo	į	kryžiaus	žygį	prieš	totorius	išžygiavo	popiežiaus	palaiminta	
jungtinė	lietuvių,	lenkų	ir	kryžiuočių	kariuomenė.	Pirmą	kartą	lietuviai	ir	kryžiuočiai	
traukė	prieš	bendrą	priešą.	Tačiau	kautynėse	prie	Vòrsklos	upės	Vytautas	ir	jo	tal-
kininkai,	totorių	klaidinančio	atsitraukimo	apgauti,	skaudžiai	pralaimėjo.	Žuvo	be-

1  Vytautas svečiuojasi pas Kryžiuočių ordino didįjį magistrą. XIX a. parašytos Adomo 
Mickevičiaus poemos „Konradas Valenrodas“ iliustracija.

2. Vytautas – LDK valdovas

2  Vytautas ir jo žmona Ona. Vienas 
seniausių žinomų LDK valdovo atvaiz-
dų. XVI a. pradž. miniatiūra.

3  Vytauto valdymo politikos tikslai.
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veik	trys	ketvirtadaliai	jungtinės	kariuomenės	ir	apie	20	kunigaikščių.	Vytautui	
ir	 jo	 broliui	Žygimantui,	 prisidengusiems	 nakties	 tamsa,	 pavyko	 pasprukti.	 
Vytauto	planai	įsigalėti	Áukso	òrdoje	žlugo.	Vòrskla	buvo	didelė	Vytauto	klai-
da	ir	dar	didesnė	pamoka.	Jis	išmoko	laukti,	įgijo	išminties.	Atsidėkodamas	už	 
stebuklingą	 išsigelbėjimą	prie	Vorsklos,	 pastatydino	Švč.	Mergelės	Ėmimo	 į	
Dangų	bažnyčią	Kaunè.

Vytauto	planai	tapti	karaliumi	kuriam	laikui	buvo	pristabdyti.	Prisijungęs	svar-
bų	Smoleñsko	miestą	ir	sudaręs	taiką	su	Maskvà	Vytautas	visas	jėgas	skyrė	ko-
vai	prieš	pavojingiausią	priešą	–	Kryžiuočių	ordiną.	

Neįvykęs karūnavimas
Po	pergalės	Žalgirio	mūšyje	(žr.	150–152	p.)	ir	taikos	su	kryžiuočiais	Vytau-

to	galybė	ypač	išaugo.	1429	m.	Luckè	įvyko	daugelio	Europos	valstybių	valdo-
vų	suvažiavimas.	Šventõsios	Ròmos	imperatorius	Zigmantas	Liuksemburgietis	
pasiūlė	karūnuoti	Vytautą	Lietuvõs	karãliumi.	Siūlymui	pritarė	visi.	Nepriešta-
ravo	ir	Jogaila.	Tačiau	Lénkijos	kilmingieji	nesutiko.	Jie	baiminosi	karalystè	ta-
pusioje	Lietuvojè	prarasti	savo	įtaką.	Nepaisydamas	Lénkijos	didikų	pastangų	 
Vytautas	neketino	keisti	savo	planų.	Karūnavimo	iškilmės	buvo	numatytos	1430	m.	
rugsėjo		8	d.	Į	Vlnių	suvažiavo	daug	svečių:	kunigaikščių,	bajorų,	totorių	cha-
no	ir	Maskvõs	kunigaikščio	delegacijos.	Karališkąsias	karūnàs	ir	dokumentùs	
Lietuvõs	valdovų	porai	 imperatorius	 siuntė	per	Lénkiją.	Norėdami	 sužlugdyti	
iškilmes	Lénkijos	didikai	nepraleido	Vytautui	ir	jo	žmonai	nukaldintų	karūnų.	 
Aštuoniasdešimtmetis	Lietuvõs	valdõvas	nesulaukė	vis	atidedamų	karūnavimo	
iškilmių	ir	karūnos.	Po	ligos	1430	m.	spalio	27	d.	jis	Trãkuose	mirė	ir	buvo	iškil-
mingai	palaidotas	Vlniaus	kãtedroje.

5  Vytis. Tai vienas iš seniausių Euro-
pos herbų. Iš pradžių raitelis vaizdavo patį 
valdovą, kalaviju ginantį tėvynę. Vytauto 
valdymo metais Vytis tapo valstybės her-
bu. Šarvuotas raitelis reiškė galią, raudona 
spalva – drąsą, mėlyna – išmintį, auksinė ir 
sidabrinė buvo valdovo spalvos.

6  „Vytautas Didysis Lucko suvažiavime“. Dailininko Jono Mackevičiaus paveikslas. 
1934 m. Suvažiavimas vyko Vytauto pilyje Lucke. Buvo svarstomi Rytų ir Vidurio Euro-
pos politikos klausimai. Paveikslo viduryje pavaizduotas stovintis imperatorius Zigmantas 
Liuksemburgietis, nuo jo į dešinę – Vytautas su antrąja žmona Julijona, kairėje sėdi impe-
ratoriaus žmona Barbora, Jogaila su žmona Sofija.

7  Vytauto Didžiojo teisingumas

Liudininkus melagius įsakydavo žiauriai  
kankinti,

Kad tik daugiau ateity niekas nedrįstų  
meluot.

Priesaikų pats kreivų beklausydamas veidu 
rūsčiuoju,

Stebint žiūrovams aplink, grasė melagiui 
bausme

Ir kaltuosius, žvėrių gauruotais kailiais  
apvilkęs, 

Liepdavo tuoj atiduot juos sudraskyti  
šunims.

Niekam nebuvo jis toks rūstus, kaip kuriam 
nors teisėjui,

Dovanomis papirktam, jeigu susekdavo jį.
Sako, vienas iš jų sudraskytas į gabalus buvo, 
Nors, paėmęs kyšius, bylą išsprendė gerai. 
Mat tas vargšas tada neklausė jo įsako  

griežto,
Tad jį kankino dėl to, kad būt kitiems  

pavyzdys.
Vytautui ten viešpataujant, išnyko gaujos 

gobšuolių,
Ir už nuopelnus tuos bus jam garbė amžina.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kasdienis gyvenimas, 
Vilnius, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2001, p. 26.
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9  Sidabriniai Vytauto dvidenariai. 
XV a. pradžia.

Dėl ko Vytautas vadinamas Didžiuoju?
Pasiūlyta	karaliaus	karūna	reiškė	visišką	Lietuvõs	savarankiškumą	ir	tarptauti-

nį	pripažinimą.	Tik	nesutarimai	su	Lénkija	ir	sūnų	neturinčio	Vytauto	mirtis	nelei-
do	Letuvai	džiaugtis	šiuo	laimėjimu.

Vytautas	buvo	įžymiausias	iš	Lietuvõs	valdovų,	vienintelis	už	savo	darbus	pava-
dintas	Didžiuoju.	Letuvą	jis	paliko	kaip	niekada	anksčiau	ir	vėliau	galingą.	Vals-
tybės	valdos	driekėsi	nuo	Báltijos	iki	Juodõsios	jū́ros,	rytinės	sienos	priartėjo	prie	
Maskvõs.	Nebegrėsė	kryžiuočių	pavojus.	Vytautas	sustiprino	didžiojo	kunigaikščio	
valdžią,	valstybės	gyvenime	iškėlė	naują	jėgą	–	bajorus.	

Svarbų	vaidmenį	valstybės	valdyme	suvaidino	pirmoji	žmona	Ona Vytautienė,	
suorganizavusi	jo	pabėgimą	iš	Jogailos	nelaisvės.	Ji	aktyviai	dalyvavo	politiniuo-
se	įvykiuose,	susirašinėjo	su	kitų	valstybių	valdovais,	turėjo	savo	antspaudą,	daly-
vaudavo	svečių	priėmimuose,	lydėdavo	sutuoktinį	užsienio	kelionėse.	Amžininkai	
ją	vadino	žaviausia	to	meto	Lietuvõs	dama,	užsienio	svečius	stebinančia	puošniais	
rūbais.		Ona	Vytautienė		kolekcionavo	knygas,	muzikos	instrumentus,	pagal	to	meto	
madas	laikė	egzotišką	beždžionėlę.	Pats	Didysis	kunigaikštis	labai	domėjosi	riterys-
te	ir	net	priklausė	Šv.	Ròmos	impèrijos	valdovo	Zigmanto	Liuksemburgiečio	įsteig-
tam Drakono ordinui.

Lietuvojè	 sėkmingai	plėtojosi	amatai	 ir	prekyba,	augo	miestai,	kaldintos	 savos	
monetos.	Kūrėsi	pirmosios	mokyklos,	plito	raštija:	įsteigtas	nuolatinis	dvaras,	dide-
lė	valdovo	raštinė,	pradėti	rašyti	metraščiai.	Vytauto	laikais	susiformavo	pagrindi-
niai	to	meto	valstybės	simboliai:	herbas	–	Vỹtis	ir	valdančiosios	Gediminaičių	di-
nastijos	ženklas	–	Gedimino	stulpai.	Svarbiausias	Vytauto	nuopelnas	–	atsirado	tau-
tos valstybingùmo	sámprata.	Žmonių	sąmonėje	įsitvirtino	suvokimas,	jog	Letuvą	
sukūrė	ir	valdo	lietuviai,	kurie	yra	atsakingi	už	jos	likimą.

1  Ãstravo sutarts – 1392 m.  
Vytauto	Didžiojo	ir	Lenkijos	karaliaus	
Jogailos	sutartis.	Ji	užbaigė	Vytauto	ir	
Jogailos tarpusavio kovas.
Lùcko suvažiãvimas – 1429 m.  
Vytauto	Didžiojo	iniciatyva	Lucke	
vykęs	įtakingiausių	Rytų	ir	Vidurio	
Europos	valdovų	susitikimas.	Jame	
buvo	sprendžiami	aktualiausi	Europos	
politikos klausimai.
Valstybingùmas	–	tautos	suvokimas,	
jog	turi	savo	valstybę.

8  Trakų salos pilies rekonstrukcija. 1409 m. baigta statyti pilis buvo stipriausia ir  
didingiausia Lietuvos valstybėje. Ordino magistrui buvo pranešta, kad pilis apginkluota 
15 patrankų, o tai salos tvirtovę darė neprieinamą. Pilis tapo svarbiausia Vytauto rezi-
dencija. Didysis kunigaikštis čia priiminėjo užsienio svečius, valstybių pasiuntinius. Trakų 
salos pilį sudaro: 1 – kunigaikščio rūmai, 2 – donžonas, 3 – papilys, kariuomenei skirta 
dalis, 4 – pilies įgulos gyvenamosios patalpos, 5 – ūkinis pastatas.

?  
1. Apibūdink svarbiausias Vytauto 

Didžiojo vidaus ir užsienio politi-
kos kryptis (tekstas,  3 ).

2. Bibliotekoje, internete pasido-
mėk ir klasei pateik su Vytautu 
Didžiuoju susijusių architektūros 
paminklų, skulptūrų, meno kūrinių 
ir kitų įamžinimo vietų Lietuvoje ir 
užsienio valstybėse.

3. Pagal politinį Europos ir 143 p.  
3  žemėlapius nustatyk, kurių 

dabartinių valstybių teritorijos pri-
klausė Vytauto Didžiojo valdomai 
LDK.

4. Kokios priežastys sutrukdė Vy-
tautui tapti Lietuvos karaliumi?

5. Grupėse aptarkite 4  ir 7 . Dėl 
ko Vytautas Didysis vertinamas 
skirtingai?

6. Dėl ko, tavo manymu, Vytautas 
vienintelis iš Lietuvos valdovų gali 
būti vadinamas Didžiuoju?

1

2

3

4

5
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Muziejų	daugelis	 įsivaizduoja	kaip	koridorių	korido-
riais	besitęsiančią	patalpą	su	apdulkėjusiais	eksponatais	
ir	snaudžiančiais	prižiūrėtojais.	Tačiau	jis	gali	tapti	ne	tik	
informacijos	šaltiniu,	bet	ir	pramoga.	Šiuo	metu	sparčiai	
populiarėja	 vadinamosios	 „Gyvosios	 istorijos“	 šventės	
muziejuose,	kai	galima	ne	tik	apžiūrėti,	bet	ir	praktiškai	
išmėginti	eksponatus.	Pavyzdžiui,	akmeninėmis	girnomis	
susimalti	grūdų	arba	senoviniu	rateliu	suverpti	siūlų.	Ir	
tradicinis	muziejus	turi	ką	parodyti,	papasakoti.	Reikia	
tik	trupučio	noro,	išradingumo	ir	entuziazmo.

Darbo veiksmai
Pirmas: rengimasis	į	muziejų.
	 Iš	pradžių	išsiaiškink	organizacinius	klausimus:
• kada	vyksi,	kiek	laiko	užtruksi.	
• Surink	informacijos	apie	muziejų,	į	kurį	ketini	vykti.
• Išsiaiškink	susisiekimo	būdus.	
• Sužinok	muziejaus	darbo	laiką.
• Išsiaiškink	bilieto	kainą,	ekspozicijas.
• Įsigyk	muziejaus	lankstinukų.

Antras: tikslų	ir	lūkesčių	išsiaiškinimas.
	 Užrašyk,	ko	tikiesi	iš	muziejaus:
• Kuriuos	muziejus	jau	aplankei?
• Kas tau patiko ar nepatiko?
• Ką	turėtų	pasiūlyti	muziejus,	kad	tau	patiktų?

Trečias: temos	pasirinkimas	ir	„ekspertų“	grupių	suda-
rymas.

• Suplanuok	temas,	kurias	rengiesi	išsiaiškinti	
muziejuje.

• Susiskirstykite	į	grupes	ir	parenkite	pradinę	medžiagą	
(galite	pasinaudoti	vadovėlio	informacija).

• Suformuluok	klausimus,	kuriuos	rūpi	išsiaiškinti.

 Ketvirtas: išvyka	į	muziejų.
• Susipažink	su	eksponatais.
• Apžiūrėk	eksponatus	ir	muziejaus	gidų	padedamas	

išsiaiškink	rūpimas	temas	bei	klausimus.

Penktas: rezultatų	pateikimas.
• Rezultatus	galite	aptarti	muziejuje.
• Mokykloje	parenkite	nedidelį	pateikimą,	 

parašykite	rašinį	į	sienlaikraštį.

Šeštas: išvykos	į	muziejų	įvertinimas.
• Padiskutuokite,	ką	jums	davė	išvyka.
• Ar	muziejus	tinka	rinkti	informaciją,	ar	tik	 

iliustruoja	jau	turimas	žinias?

Išvyka į muziejų
M E T O D A S

?  
1. Susiburkite į grupes ir parenkite pasirinkto apylinkių 

muziejaus lankstinuką.
2. Įvertink interneto svetainių www.limis, www.musiejueduka-

cija.lt, www.muziejai.lt turinį. Kokios naudingos informaci-
jos čia galima sužinoti ir panaudoti istorijos pamokose?

3. Remkitės patarimais ir surenkite apsilankymą pasirinktame 
Lietuvos muziejuje. Klasėje aptarkite, kuo jie panašūs ir 
kuo skiriasi nuo užsienio šalių muziejų.

• Lietuvos muziejų mokykloms siūlomų edukacinių 
programų svetainė www.muziejuedukacija.lt

• Lietuvos nacionalinio  
muziejaus proistorės 
ekspozicija.

Informacinių	 technologijų	klestėjimo	 laikais	populia-
rėja	virtualūs	muziejai	 bei	 virtualūs	 turai	 po	muziejus.	 
Todėl	 daugelį	muziejų	 	 bet	 kuriame	 pasaulio	 kampe-
lyje	 galime	 aplankyti	 neiškeldami	 net	 kojos	 iš	 namų.	 
Lietuviškame portale www.muziejai.lt taip pat galima vir-
tualiai	užsukti		į		Lietuvos	muziejus,	peržvelgti	virtualias	
parodas.	Veikia	Lietuvos	 integrali	muziejų	 informacinė	
sistema www.limis.lt	,	kur	galima	susipažinti	su	daugeliu	 
Lietuvos	muziejų	ir	juose	saugomais	eksponatais,	ekspo-
natų	audiogidais.
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Ar išmokai?

A  Kuri raidė laiko juostoje atitinka?
1. Žalgirio	mūšis.
2. Pasirašoma	Krėvos	sutartis.
3. Žemaitijos	krikštas.

4. Lietuvos krikštas.
5. Valakų	reformos	pradžia.
6. Lietuvos	I	Statuto	priėmimas.	
7. Įteisinama	Ponų	taryba.	
8. Pabaisko	mūšis.

B  Paaiškink sąvokas:

personalinė unija Ponų taryba litvakai Magdeburgo teisė 

Valakų reforma  karaizmas Lietuvos metraščiai palivarkas 

Lietuvos Metrika  didikai činšas Lietuvos Statutas

D  Išnagrinėk iliustraciją: 
1. Naudokis	internetu,	biblioteka	ir	nustatyk,	kurios	LDK	didikų	–	Radvilų,	

Chodkevičių	ir	Goštautų	–	giminės	herbai	vaizduojami	A,	B	ir	C	iliustra-
cijose.

2. Kurios	iš	šių	giminių	buvo	lietuvių,	kurios	–	rusėnų	kilmės?
3. Kokių	garsių	istorijoje	šių	giminių	atstovų	žinai?
4. Kuo	LDK	didikai	skyrėsi	nuo	eilinių	bajorų?

1375 1400 1425 1450 1475 1500 1525 1550

C  Atsakyk į klausimus:
1. Dėl	kokių	priežasčių	LDK	ir	

Lenkija	sudarė	Krėvos	sutartį?
2. Kodėl	Vytautas	vadinamas	

Didžiuoju?
3. Kuo	svarbi	Lietuvai	buvo	Žalgi-

rio	mūšyje	laimėta	pergalė?
4. Kokie	pagrindiniai	LDK	pareigū-

nai	priklausė	Ponų	tarybai?
5. Kurie	luomai	sudarė	LDK	visuo-

menę?
6. Kokie	yra	Valakų	reformos	

padariniai	valstiečiams?
7. Kuriame LDK	mieste	įkurta	 

pirmoji šalyje mokykla ir spaus-
tuvė?

8. Kurių	 tautų	 ir	 tikėjimų	 žmonės	
gyveno LDK?

ECBA
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F  Kuri raidė  
žemėlapyje atitinka  
šiuos objektus:
1. LDK	žemės	valdant	 

Vytautui.
2. Lenkijos	karalystė.
3. Kryžiuočių	ordinas.
4. LDK	žemės,	Vytauto	 

atiduotos Ordinui.
5. Žalgirio	mūšio	vieta.
6. Krokuva.
7. Krėva.
8. Maskva.
9. Marienburgas.
10. Vilnius.
11. Pabaisko	mūšio	vieta
12. Vorsklos	mūšio	vieta.

E  Atpažink ir paaiškink, kas vaizduojama 
paveikslėliuose:

G  Išnagrinėk rašytinį šaltinį:

 M. Belskis, Lenkijos kronika. XVI a.

Karalius Vladislovas Lenkijoje buvo pripirkęs daug 
baltos gelumbės ir liepęs prisiūti drabužių, jais apreng-
davo per krikštą ir dovanodavo kiekvienam; iš visų pusių 
pagonys plūdo krikštytis išgirdę apie karaliaus teikiamas 
malones. O kad kunigai greičiau pakrikštytų, buvo liepta 
sustoti nemažais būriais, taip visus drauge krikštijo šlaks-
tydami vandeniu; ir vardą duodavo tą patį visam bū-
riui: vienas būrys tapdavo Petrais, kitas – Jonais, trečias – 
Stanislovais; taip pat buvo liepta sustoti ir moterims, vie-
nas būrys gaudavo Onos, kitas – Kotrynos, trečias – Ja-
dvygos vardus, kol visos būdavo pakrikštytos. Taip visi 
buvo pakrikštyti, išskyrus tuos, kurie jau seniau buvo pa-
krikštyti pagal stačiatikių tikėjimą.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kasdienis gyvenimas, Vilnius, Vilniaus 
dailės akademijos leidykla, 2001, p. 36–37.

1. Kuris	 	Lietuvos	 istorijos	 įvykis	aprašomas	
šaltinyje?	Atsakymą	pagrįsk.

2. Kada ir kur jis vyko?
3. Kuris	LDK	valdovas	šaltinyje	minimas?	Dėl	

ko jo vardas šaltinyje kitoks nei tikrasis?
4. Kurių	LDK	gyventojų	tada	nepavyko	 

pakrikštyti?	Paaiškink	dėl	ko.

E

A B

D

C
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