6B KLASĖ
NAMŲ DARBAI
Data: gruodžio 17 dienos
Mokinio vardas ir pavardė:___________________________________
Tėvų parašas:______________________________________________
SKAITOME:
1.Istorijos knygoje tekstą „Mindaugas”. Raštu pilnais sakiniais atsakykite į gale teksto
esančius klausimus. Tiems mokiniams, kurie nebuvo klasėje ir negavo istorijos knygos, tekstas
su užduotimis yra pridėtas prie namų darbų lapo.
VISUS ISTORIJOS TEKSTUS SKAITYKITE 3 KARTUS: tiems mokiniams, kam sunku, pirmą kartą
prašykite tėvelių pagalbos (kad tėveliai garsiai perskaitytų tekstą ), antrą kartą skaitykite garsiai
patys, trečią kartą patys tyliai ir tik tada atsakykite į klausimus.
Labai svarbu suprasti, ką skaitote.
2. Padarykite projektą „Pakvietimas į Mindaugo karūnavimą” (žiūrėkite prie namų darbų
prisegtą lapą, kaip tai reikia padaryti); klasėje rodėme projekto pavyzdžius.
3. KŪRYBINĖ UŽDUOTIS: sugalvoti ir ant atskiro lapo parašyti eilėraštuką viena iš siūlomų temų:
„Mano šeima”, „Maironio mokykla“, „Mano klasė”, „Žiema“, „Kalėdos“ arba patys sugalvokite
temą. Turi būti parašyta ne mažiau nei 8 eilutės.

PASTABOS:
v Mokykloje susitiksime sausio 7d.
v Ateinantis šeštadienis - pirmas mėnesio šeštadienis; dėvėkite Maironio mokyklos
marškinėlius!
Jei iškils klausimų, skambinkite
Giedrei Savukynienei,
tel.: 1-630-885-1969, mielai
atsakysiu.

MINDAUGAS

MORTA

MINDAUGAS
1236-1263 valdymo metai
Protingesnieji Lietuvos kunigaikščiai suprato, kad norint nugalėti kryžiuočius,
reikia susijungti visoms lietuvių giminėms. Tada stipresnieji ir drąsesnieji
kunigaikščiai pradėjo imti į savo rankas silpnesniųjų kunigaikščių žemes,
priversdami tuos kunigaikščius jų klausyti. Jungimasis vyko labai pamažu. Praėjo
daugiau nei šimtas metų, kol visos Lietuvos žemės ir valdžia pateko į vieno
valdovo rankas. Besijungianti Lietuva vis stiprėjo , o iš visų kunigaikščių labiausiai
išsiskyrė ir iškilo Mindaugas. Vieni kunigaikščiai nesipriešindami pasidavė jo
valdžiai, o kitus jėga turėjo priversti jo klausyti. Tačiau Mindaugui pavyko
nepaklusnius kunigaikščius nugalėti ir visas Lietuvos žemes paimti į savo valdžią.
Taip 1236 metais Mindaugas jau pats vienas valdė Lietuvą.

MINDAUGO KRIKŠTAS
Mindaugui nebuvo lengva valdyti iš atskirų žemių sujungtą Lietuvą, nes jos viduje
dar buvo neramu. Kai kurie kunigaikščiai, Mindaugo giminės, vis kilo prieš jį,
susidėdami net su Lietuvos priešais, kryžiuočiais. Tam, kad apsaugotų Lietuvą nuo
kryžiuočių puolimų, Mindaugas nutarė apsikrikštyti, nes kryžiuočiai puldami
skelbėsi, jog eina pagonių krikštyti, o ištikrųjų norėjo tik Lietuvos žemes užkariauti
ir turtus pagrobti.
Taigi 1251m. Mindaugas su žmona Morta, dviem sūnumis ir dideliu didikų būriu
apsikrištijo. Nors Mindaugas ir neapkrikštijo visos Lietuvos, bet oficialiai
krikščionybė Lietuvoje buvo įvesta.

MINDAUGAS - LIETUVOS KARALIUS
Apsikrikštijęs Mindaugas pasiuntė pas popiežių pasiuntinius pareikšti jam
ištikimybę ir prašyti globos. Taip pat buvo prašoma suteikti Mindaugui karaliaus
karūną (tais laikais karalius laimindavo popiežiai). Popiežius sutiko suteikti
Mindaugui karūną. 1253 metais Mindaugas su didelėmis iškilmėmis buvo
vainikuotas pirmuoju Lietuvos karaliumi. Tai buvo ( ir yra) labai svarbus įvykis
Lietuvos istorijoje, nes Lietuva, tuo metu viena iš didžiausių vidurio Europos
valstybių, tapo karalyste.
Mindaugui apsikrikštijus, šalies viduje prieš Mindaugą kilo vis didesnis
nepasitenkinimas. Lietuviai nesuprato kaip jis galėjo atsisakyti savo senojo
tikėjimo ir net priėmė priešų, Lietuvą puolusių ir plėšusių, tikėjimą. Žemaičiai
pyko labiausiai, nes tam, kad Mindaugas būtų vainikuotas karaliumi, jis turėjo dalį
Lietuvos, tai yra Žemaitiją, atiduoti vokiečių ordinui. Žinoma žemaičiai nepasidavė
ir nuolat gynė Žemaitiją. Tačiau 1263m. žemaičių kunigaikščiai įvykdė sąmokslą ir
Mindaugą su visa šeima nužudė. O nužudė Mindaugą su visa šeima dėlto, kad
neliktų įpėdinių (heir) ir, kad jo vaikai neperimtų sosto ( throne).
Mindaugas įvedė Lietuvą į Europos kirkščioniškų valstybių tarpą ir į vakarų
Europos kultūrą.

Raštu pilnais sakiniais atsakykite į klausimus:
1. Kiek metų praėjo, kol visos Lietuvos žemės ir valdžia pateko į vieno valdovo
rankas?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Kelintais metais Mindaugas jau vienas valdė Lietuvą?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Kodėl Mindaugas nusprendė apsikrikštyti?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Kelintais metais Mindaugas apsikrikštijo? Ar jis vienas apsikrikštijo?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Kelintais metais Mindaugas buvo vainikuotas Lietuvos karaliumi? Kas
laimindavo (blessed) karalius?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Kokią Lietuvos dalį Mindaugas atidavė vokiečių ordinui? Kodėl jis atidavė tą
dalį Lietuvos?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Kelintais metais ir kas nužudė Mindaugą?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Kaip jums atrodo, kodėl Mindaugą nužudė su visa šeima?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paveikslėlyje Mindaugo karūnavimas

PROJEKTAS „KVIETIMAS Į MINDAUGO KARŪNAVIMO PUOTĄ”
PROJEKTĄ REIKIA MOKĖTI PRISTATYTI
ĮSIVAIZDUOKITE,
KAD
JŪS
ESATE
KUNIGAIKŠČIO
MINDAUGO
RAŠTINĖS RAŠTININKAI IR JUMS REIKIA SUKVIESTI VISUS ŠALIES
ŽMONES Į IŠKILMINGĄ KARŪNAVIMO CEREMONIJĄ. KOKĮ KVIETIMĄ
ŠALIES GYVENTOJAMS JŪS PARAŠYSITE?

PROJEKTE REIKIA PARAŠYTI:
1. KADA IR KUR ŠVENTĖ VYKS?
2. KAS ŠVENTĖJE DALYVAUS?
3. KAIP SVEČIAI IR ŠVENTĖS DALYVIAI GALI BŪTI APSIRENGĘ ?
4. KIEK LAIKO ŠVENTĖ (BUS AR TRUKS?)?
5. KOKIOS BUS VAIŠĖS?
6. KOKIA MUZIKA GROS?
PROJEKTO „FORMA” LAISVA; JŪS PATYS TURITE SUGALVOTI, KAIP APIPAVIDALINTI SAVO
PROJEKTĄ.

VERTINIMAS:

VISO 10 TAŠKŲ
6 TAŠKAI
ŽIŪRĖTI AUKŠČIAU PARAŠYTUS KLAUSIMUS
2 TAŠKAI

PROJEKTO ATLIKIMO TVARKINGUMAS IR
MENINIS APIPAVIDALINIMAS, NĖRA GRAMATINIŲ KLAIDŲ

2 TAŠKAI

PROJEKTO PRISTATYMAS

PAPILDOMAI:
1 ARBA 2 TAŠKAI UŽ ĮDOMŲ PRISTATYMĄ, MENINĮ APIPAVIDALINIMĄ.
PRAŠAU PASITIKRINKITE GRAMATINES KLAIDAS; UŽ KLAIDAS BUS MAŽINAMAS
PAŽYMYS.

