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Sukurk pasakojimą . 

                        Ne tik  vaikams sunku ilgai būti vienoje vietoje . 
Nežinomo miestelio namams Lietuvoje  taip pat nusibodo stovėti ir 
niekada nejudėti . Jie negalėjo matyti , kas vyksta už kampo ar kitoje 
gatvėje . Vienas namelis įsidrąsino ir patraukė ieškoti nuotykių . Kad 
būtų linksmiau , kartu su savimi pakvietė ir kitus . 

                          Pagalvok : Kokius nuotykius galėjo patirti maži 
nameliai , didelės parduotuvės , bažnyčios , mokyklos ir kiti pastatai ? 
Kaip jie jautėsi , galėdami judėti ir eiti , kur panorėję ? Kaip savo 
namus rado gyventojai ? Kuo viskas baigėsi ? 

                          Parašyk pasakojimo pavadinimą . Išskirk pasakojimo 
dalis ( pradžia + įvykių raida + pabaiga ) .  

 

Skaitymas rišlioji kalba 
 

Perskaitykite šį tekstą 
Vasario 16-oji: Lietuva – vienintelė Baltijos šalyse atkūrė nepriklausomą valstybę 
 
  
Dažnas Lietuvos pilietis mano, kad atkurtos Lietuvos valstybės diena – Kovo 11-oji, tačiau 
mažai kas žino, jog pirmą kartą Lietuvos valstybė buvo atkurta jau prieš beveik šimtą metų, kai 
1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba pareiškė, kad „skelbia atstatanti nepriklausomą 
demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti 



nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis“. Kuo skiriasi dvi Lietuvos 
Nepriklausomybės dienos – Kovo 11-oji ir Vasario 16-oji? 
 
Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena, o Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo diena 
 
Prieš beveik šimtą metų pasirašytame valstybės atkūrimo akte šalį atstatanti Lietuvos Taryba 
pabrėžė, kad atkuriama valstybė nėra nauja, o tik seno valstybingumo tąsa. Svarbu pabrėžti, 
kad Lietuvos valstybės istorija yra kuriama daugiau nei 1000 metų. Tuo skiriamės nuo 
kaimyninių Latvijos ir Estijos, kurios 2018 m. paminės savo valstybių įkūrimo šimtmetį. Galime 
pagrįstai didžiuotis, jog prieš šimtą metų pirmieji ir vieninteliai Baltijos šalyse atkūrėme 
demokratine santvarka besiremiančią nepriklausomą valstybę. 
 
Skirtingai nei prieš beveik šimtą metų, 1990 m. atkuriant šalies nepriklausomybę, Lietuvos kaip 
valstybės terminas jau buvo iš esmės aiškus: šalis turėjo konkrečias sienas, patvirtintas 
tarptautinėmis sutartimis, bei administracinio valdymo tinklą. Kitaip tariant, Kovo 11-osios aktas 
skelbė šalies nepriklausomybės, o ne pačios valstybės atkūrimo pradžią. 
 
 

● Surašykite dviejų Lietuvai svarbių švenčių Kovo 
11-osios ir Vasario 16-osios panašumus ir 
skirtumus. Pasitelkite tėvelių, senelių, vyresnių 
brolių ar seserų ir interneto pagalbą. 
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