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GEDIMINAIČIAI: 
LIETUVOS VALDOVŲ GIMINĖ

Parengė Vida Kaunienė

Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant į pradinio ugdymo 4 klasės pasaulio pažinimo ir pagrindinio ugdymo 5 klasės istorijos programas.
Čia pateikiamą medžiagą mokytojas gali naudoti per pamoką, savarankiškam ar namų darbui, o mokiniai – atlikti patys arba kartu su artimaisiais.

Ko siekiame?
Išsiaiškinti, kaip Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas įsikūrė Vilniuje, kiek vaikų ir vaikaičių tapo Lietuvos valdovais ir kokiais darbais jie išgarsėjo.

Ką ugdome ir formuojame?
Pažinimo kompetencija: remdamiesi įgytomis žiniomis, mokiniai suvokia pasirinktą nagrinėti problemą ar klausimą ir siekia įvairiais aspektais tai atskleisti. 

Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija: suvokia konkrečią praeities žmogaus gyvenseną ir jos įtaką šiandienai.

Kūrybiškumo kompetencija: geba kurti istorinį pasakojimą, kuriame atskleidžia asmenybės įtaką.

Pilietiškumo kompetencija: suvokia konkrečios asmenybės veiklos reikšmę tautai, valstybei.

Kultūrinė kompetencija: remdamiesi įvairiais šaltiniais, analizuoja ir aptaria Lietuvos ir Europos kultūros istorijos reiškinius – vertybes, idėjas, kultūros formas ir 
simbolius.

Komunikavimo kompetencija: mokosi atsirinkti patikimą informaciją apie istorijos įvykius ir reiškinius, ją palyginti ir panaudoti atlikdami užduotis, kurdami is-
torinį pasakojimą.
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KĄ VEIKSIME?

Prisijungiame
Išsiaiškiname, kodėl teigiama, kad Vilniaus pilyse įsikūrė Gediminas ir jo šeima, 
kaip jis tapo Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu.
Aptariame, kokiais darbais garsėja Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas:
• Ar jis įkūrė Vilnių?
• Ar jis įkūrė Vilniuje sostinę?
• Ar jo laiškai ir sumanumas padėjo garsinti Vilnių ir stiprinti valstybę?

Susipažįstame su Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino šeima, aptariame 
įžymiausiųjų nuopelnus:
• Ar tikrai Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino sūnūs Algirdas ir 

Kęstutis valdė broliškai?
• Kodėl Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio sūnų Vytautą vadiname 

Didžiuoju?
• Kaip nutiko, kad Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo sūnus Jogaila 

pakrikštijo Lietuvą?

Prisimename, kokie Gediminaičių ženklai ir šiandien yra Lietuvos valstybės 
ženklai?

Apibendriname: kas yra Gediminaičiai? Teisingai užpildome valdovų genealo-
ginį medį. Išsirenkame valdovą, kurio asmenybė paliko ryškiausią įspūdį. Argu-
mentuojame savo pasirinkimą.

KOKIAS PRIEMONES NAUDOSIME

Naudojama vaizdo konferencijų programa ZOOM 

Vaizdinė medžiaga
Vilniaus piliavietės ir Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijos Vilniuje fil-
muoti vaizdai.
Mokslininkų komentarai: dr. Vydo Dolinsko ir Egidijaus Ožalo filmuoto pasa-
kojimo ištraukos.
Istoriniai šaltiniai: 1323 m. sausio 25 d. Lietuvos didžiojo kunigaikščio laiškas vi-
siems krikščionims vaizdas ir sušiuolaikinto teksto ištrauka; sušiuolaikinto teks-
to citata iš Lietuvos metraščio.
Žemėlapiai: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XIV a.
Muziejaus ekspozicijų vaizdai: XIV a. rezidencijos mūrai ir atkurti menių inter-
jerai su Gediminaičių ženklais.
Gediminaičių portretai.
Iliustruotas Gediminaičių genealoginis medis.

Užduotys:
4 klasės mokiniams: Gediminaičiai, ieškoti adresu:
https://media.valdovurumai.lt/m/files/2%20schema.pdf
5 klasės mokiniams: Gediminaičiai, ieškoti adresu:
https://media.valdovurumai.lt/m/files/3%20schema.pdf


