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JOGAILAIČIŲ EUROPA  
XV A. PABAIGOJE

Parengė dr. Nelija Kostinienė ir Birutė Šulinskienė

Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant į pagrindinio ugdymo 8 ir 11 klasių 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, kokią įtaką Europoje turėjo Kazimiero Jogailaičio šeima, kokias valstybes valdė, kokios buvo pagrindinės užsienio politikos kryptys?

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
Susipažįstame su valdovu Kazimieru Jogailaičiu, XV a. antroje pusėje įgijusiu 
išskirtinę reikšmę Vidurio ir Rytų Europoje.
Aptariame Kazimiero Jogailaičio valdymo ypatumus, bandome rasti atsakymą 
į klausimą – ar valdovas mėgo reziduoti Vilniuje.
Išsiaiškiname, iš kokios valdovų dinastijos buvo kilusi Kazimiero Jogailaičio 
žmona. 
Analizuojame Kazimiero Jogailaičio šeimos sudėtį, suskaičiuojame, kiek sūnų 
ir dukterų turėjo valdovas.
Nustatome, kiek Kazimiero Jogailaičio sūnų tapo valdovais, kokias valstybes 
valdė, kokios buvo esminės jų užsienio politikos kryptys.
Aiškinamės, ką diplomatijoje, bendraujant tarptautiniu lygiu reiškė vedybos, 
koks trijų Kazimiero Jogailaičio dukterų, nutekėjusių į vokiškas žemes, likimas.
Apibendriname: atsakome į klausimą, kodėl Kazimierą Jogailaitį ir jo žmoną is-
torikai vadina „karalių tėvu ir motina“. 
Po užsiėmimo rekomenduojame atlikti apibendrinančią užduotį „Kazimie-
ro Jogailaičio šeima ir jos įtaka Europoje“.

KOKIAS PRIEMONES NAUDOSIME

Naudojama vaizdo konferencijų programa ZOOM 

Lietuvos valdovų genealogija ir jų giminystės ryšiai su Europos monarchų šeimo-
mis. Genealoginė schema, sudarė Eimantas Gudas

Kazimiero Jogailaičio šeimos narių portretai.

Žemėlapis Jogailaičių Europa XV a. pabaiga – XVI a. pradžia.

Muziejaus ekspozicijų I ir II maršruto vaizdai.

Užduotis „Kazimiero Jogailaičio šeima ir jos įtaka Europoje“ (žr. priedas).
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KAZIMIERO JOGAILAIČIO ŠEIMA  
IR JOS ĮTAKA EUROPOJE

Apibendrinanti užduotis

Nurodykite Kazimiero Jogailaičio tėvų vardus………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………...................

Suraskite Jogailaičių dinastijos genealoginį medį, išnagrinėkite ir nustatykite, kokie giminystės ryšiai Kazimierą Jogailaitį siejo su pirmuoju Vilniaus rezidencijos kū-
rėju Gediminu. Nurodykite giminystės ryšį ……………………………………………………….................................................................................................................................................

Kuo vardu buvo Kazimiero Jogailaičio žmona? Iš kokios valstybės ji buvo kilusi? ……………………………………………………………………………………………………....................

Prisiminkite, kiek vaikų turėjo Kazimieras Jogailaitis. Parašykite jų vardus ..................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….....................................................................................................................................................................

Suskaičiuokite, kiek Kazimiero Jogailaičio sūnų tapo valdovais…………………………..…………………….......................................................................................................................

Kiek Kazimiero Jogailaičio sūnų valdė Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę? Kokie jų vardai?……………………………......………………………………………………............................

Du Kazimiero Jogailaičio sūnūs palaidoti Vilniaus katedroje. Parašykite jų vardus .....………….................................................................................................................................

Nurodykite, su kuriomis valstybėmis Kazimiero Jogailaičio valdymo metais ribojosi Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė …………………………………………….......................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
XVa. pabaigoje Kazimieras Jogailaitis siekė padidinti savo įtaką Rytų, Vidurio ir Pietų Europoje. Jo pastangomis XVI a. pradžioje Vidurio ir Rytų Europoje, tarp Bal-
tijos, Juodosios ir Adrijos jūrų, susikūrė vadinamoji Jogailaičių imperija.

Prisiminkite, kurias to meto valstybes valdė Jogailaičiai. Nurodykite jų pavadinimus ……………………………………………………………………………………………………………..

Kurios šiandieninės valstybės priklausė vadinamajai Jogailaičių imperija?………………..………………………………………………………………………………………………………......

Pateikite du argumentus, įrodančius, kad XVI a. pradžioje Jogailaičius galime vadinti viena iš įtakingiausių Europos valdovų dinastijų:

 1. ………………………….........................................................................................................................................................................................................................................................
 2. ………………………….........................................................................................................................................................................................................................................................


