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KALAVIJO PASAKOJIMAS 
Parengė Egidijus Užkurėnas

Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant į pradinio ugdymo 3–4 klasės pasaulio pažinimo ir pagrindinio ugdymo 5 klasės istorijos programas.
Čia pateikiamą medžiagą mokytojas gali naudoti pamokoje, o praktinę užduotį mokiniai gali atlikti patys arba kartu su artimaisiais.

Ko siekiame?
Remdamiesi muziejaus ekspozicijos medžiaga, supažindinti su su XIV a. karių ginkluote, padėti suprasti, kaip Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenė su-
gebėjo apginti savo valstybę nuo grėsmingų kaimynų.

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, kokią reikšmę konkrečios asmenybės veikla gali turėti asmeniui, 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
Trumpas komentaras apie temą. 
Įvadinis klausimas mini diskusijai: kuo kalavijas skiriasi nuo kardo?
Išsiaiškiname ir išmokstame pagrindines Viduramžių epochos karių ginkluo-
tę apibūdinančias sąvokas.
Susipažįstame su Lietuvos valstybės tarptautine padėtimi XIV a. Išsiaiškiname, 
kokios priežastys skatino lietuvius daug dėmesio skirti kariniam pasirengimui, 
kas puldinėjo lietuvių žemes, kokie buvo agresorių tikslai.
Analizuojame XIV–XV a. pr. ginkluotę, aptariame naudojimo specifiką.
Apibendriname: formuluojame išvadą, kas išgelbėjo Lietuvos Didžiąją Kuni-
gaikštystę nuo užkariavimų ir padėjo sukurti stiprią valstybę.
Išsiaiškiname, kaip atlikti praktinę užduotį – klasėje arba namuose pasigamin-
ti ginklų karalių – kalaviją.

KOKIAS PRIEMONES NAUDOSIME

Naudojama vaizdo konferencijų programa ZOOM 

Rodomos XIII–XVII a. ginklų rekonstrukcijos: kalavijas, kardas, kovinis peilis, 
dviejų tipų skydai, šalmas, žiedmarškė. 

Sąvokos: riteris, mūšis, Kryžiuočių ordinas, Kalavijuočių ordinas, mūšis, valsty-
bė, kunigaikštis, Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, didysis kunigaikštis.

25 skaidrių prezentacija su nuotraukomis bei trumpais filmuotais kadrais.

Kalavijo detalės makete.
Praktinei užduočiai reikalingos priemonės: kartonas arba standus popierius, 
žirklės, pieštukai, klijai.


