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Karalystë ir kunigaikðtystë

Ásiminkite!

Praeitis mūsų gyvenime (6 p.)
• Istorija – mokslas, tiriantis praeitį.
• Svarbiausi praeities liudininkai – istorijos  
šaltiniai: žmonių atmintis, rašytiniai ir  
daiktiniai šaltiniai.

Mūsų protėviai – medžiotojai (8 p.)
• Pirmieji Lietuvos gyventojai buvo  
klajokliai elnių medžiotojai.

• Žmonės gyveno  
didelėmis šeimomis.
• Keliaujantys me-
džiotojai vėliau tapo 
žemdirbiais ir gyvu-
lių augintojais.
• Pirmasis žmonijos 
istorijos laikotarpis 
vadinamas akmens 
amžiumi.

Kam buvo reikalingi piliakalniai  
(10 p.)
• Akmens amžius Lietuvoje baigėsi  
tada, kai žmonės ėmė naudoti pirmąjį  
metalą – žalvarį.
• Svarbiausi žalvario amžiaus verslai buvo 
žemdirbystė, gyvulininkystė, amatai.
• Piliakalnis – sutvirtintas kalnas, ant kurio 
stovėjo pilis. 

Baltų gentys (12 p.)
• Geležiniai įrankiai buvo 
kietesni ir pigesni už  
žalvarinius.
• Romėnai pirmieji už-
rašė mūsų protėvių var-
dą – aisčiai. Kitaip savo 
protėvius dar vadiname 
baltais. 
• Susijungusios lietuvių ir žemaičių gentys 
sukūrė galingą valstybę ir sugebėjo išsaugo-
ti iki šių laikų.  

Apuolės gynyba (14 p.)
• Baltų žemes ne kartą puldinėjo iš  
Skandinavijos kilę vikingai.
• Baltai ir vikingai ne tik tarpusavyje  
kariavo, bet ir prekiavo.
• Svetimose žemėse apsigyvenę vikingai  
platino svorio, tūrio matus ir savo rašto  
ženklus – runas.

Stebuklingas ratas (16 p.)
• Senovės lietuvių (baltų) tikėjimas   
vadinamas pagonybe.
• Svarbiausi pagonių  
dievai buvo Dievas,  
Perkūnas, Velinas.
• Didžiausia pagarba  
dievams būdavo  
rodoma per kalendorines 
šventes. Kai kurios šven-
tės išliko iki šių dienų.

 

Ásimink!
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?

Mindaugo 
Lietuva
Mindaugo 
Lietuva

Žodynėlis
Žemė – genties teritorija, kurią valdo vienas 
kunigaikštis.
Kunigaikštis – žemės valdovas ir karo  
vadas.
Kalavijuočiai – vokiečių vienuoliai riteriai, 
puldinėję Lietuvą. Taip vadinami todėl,  
kad nešiojo baltą apsiaustą su išsiuvinėtu  
kalaviju.
Popiežius – Katalikų bažnyčios aukščiausia-
sis vadovas.

1009 metais pirmą kartą rašytiniuose šalti-
niuose paminėtas mūsų šalies vardas – Lietuvà. 
Tais laikais Lietuvos vardu buvo vadinama di-
džiausia lietuvių genties žẽmė. Kiekviena žemė 
turėjo stiprų vadą – kunigáikštį. Jis su kariaunà 
gynė nuo priešų savo valdinius. Rinko dúoklę, 
puldinėjo kitų kunigaikščių žemès. Svarbiausias 
kunigaikščio tikslas buvo apginti ir įtvirtinti savo 
žemės sienas. Lietuviai nuolat kariavo su užpuo-
likais. Atskirai žemėms  gintis nuo priešų buvo 
sunku. Jos turėjo susivienyti į valstybę. Juk ge-
riausiai atremti priešo puolimus galėjo tik stipri, 
vieno karaliaus valdoma valstybė.

Suvienytos Lietuvos valstybės valdovu tapo 
kunigaikštis Mndaugas. Jam buvo sunku įsitvir-

tinti valdžioje ir stiprinti Lietuvą. Dau-
gelis kitų kunigaikščių irgi norėjo 
tapti Lietuvos valdovais. Jiems pa-
dėjo Mndaugo priešai. Kalavijuõ-

čiai surengė kelis sėkmingus žygiùs prieš Lie-
tuvą. Jie nusiaubė lietuvių žemès. Net priartėjo 
prie svarbiausios Mndaugo pilies – Vorutõs. 
Valdovas suprato, kad pats vienas neatsilaikys. 
Tad ėmė ieškoti sąjungininkų. Padėti galėjo tik 
Ròmos pópiežius. Mindaugas nusiuntė pasiun-
tinius į Romą tartis su juo. Popiežius sutiko pa-
dėti. Tačiau pareikalavo, kad Mindaugas atsiža-
dėtų protėvių tikėjimo ir taptų krikščióniu. Lie-
tuvos valdovas sutiko. 1251 metais jis su šeima 
ir valdiniais priėmė krikštą. 1253 m. liepos 6 d. 
pópiežiaus pasiuntiniai vainikavo Mindaugą pir-

muoju Lietuvos karaliumi. Lietuva tapo Euròpos 
valdovų pripažinta karalystè. Ši data laikoma 
Lietuvos valstybės įkūrimo diena – Valstýbės 
dienà. Mindaugas sukūrė stiprią valstybę. To-
kią ją išsaugojo iki mirties.

 Lietuviai iki mūsų laikų išliko tik 
todėl, kad turėjo savo valstybę.  Kiekvie-
na tauta visomis jėgomis stengiasi sukurti 
valstybę. Tauta išlieka, jeigu jai pavyksta 
sukurti valstybę. O jeigu valstybės sukurti 
nepasiseka, tai tauta išnyksta.

(Pagal: Gudavičius E. Veidas. 1998 07 09) 

 Lietuva Mindaugo laikais.

 Mindaugo antspaudas.

 Kernavė – vienas iš pirmųjų Lietuvos  
valstybės miestų. Vienas piliakalnis dabar 
vadinamas Mindaugo sostu.  
Dailininkas A. Taujanskas.

 Popiežiaus  
laiškas 
Mindaugui.  
Milanas, 1251 m.

 Lietuvos karalius Mindaugas. 

1.  Kodėl Lietuvos žemes reikėjo suvienyti   
į vieną valstybę ?

2. Kuo Mindaugas nusipelnė Lietuvai?

3. Įsižiūrėk į  paveikslą. Papasakok apie  
Kernavės gyvenvietę.



124

A  Kuri raidė laiko juostoje atitinka: 
1. Paskelbta Lietuvos nepriklausomybė
2. Mindaugas tapo Lietuvos karaliumi 
3. Pirmą kartą paminėtas Lietuvos vardas 
4. Įvyko Žalgirio mūšis 

5. Atkurta Lietuvos nepriklausomybė 
6. Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą 
7. Lietuvos krikštas 

C   Atsakyk į klausimus:
1. Kas buvo pirmieji Lietuvos gyventojai?
2. Kuris valdovas suvienijo Lietuvos žemes?
3. Kuo Lietuvai svarbus Žalgirio mūšis?
4. Dėl ko žlugo Abiejų Tautų Respublika?
5. Kokį žygdarbį atliko S. Darius ir S. Girėnas?
6. Kada Lietuva iškovojo nepriklausomybę? 

D  Išnagrinėk iliustraciją:   
1. Koks įvykis vaizduojamas nuotraukoje?
2. Kada atsitiko vaizduojamas įvykis?
3. Kuo šis įvykis svarbus Lietuvos istorijoje? 

F  Kuri raidė  
       žemėlapyje         
       atitinka šiuos  
       objektus:
1. Dabartinės Lietuvos  

teritorijos ribos 
2. LDK ribos valdant  

Vytautui 
3. Vilnius
4. Kernavė 
5. Krokuva
6. Maskva
7. Varšuva
8. Karaliaučius 

A B C D E F G

1000 1200 1400 1500 20001100 1300 19001600 1700 1800

B  Paaiškink sąvokas: 

Istorija

Knygnešys

Pagonybė

Gotika

Bajorai

Kunigaikštis

Metraštis

Baltai

Konstitucija

„Baltijos kelias“

Universitetas

Partizanai

E  Atpažink ir paaiškink, kas vaizduojama paveikslėliuose:

A B

C D E F

C

D

E

A

F

H

B

G

Ar išmokai?  Ar išmokai?  
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Laiko juostaLaiko juosta


