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VALDOVAS KALBA SU PASAULIU
Parengė Laura Grybauskaitė

Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant į pagrindinio ugdymo 5 ir 8 klasių istorijos programas, integruojant anglų kalbą.
Čia pateikiamą medžiagą mokytojas gali naudoti per pamoką, savarankiškam ar namų darbui, o mokiniai – atlikti patys arba kartu su artimaisiais.
Pastaba: galima pasirinkti kalbą, kuria bus vedamas užsiėmimas (lietuvių ar anglų).

Ko siekiame?
Atsižvelgdami į 5 ir 8 klasių istorijos bei anglų kalbos mokymo programas, per užsiėmimą stengsimės praplėsti ir įtvirtinti istorines žinias, pagerinti anglų kalbos 
įgūdžius, vartodami istorines sąvokas. Daug dėmesio skirsime valdovų ir jų dvaro pareigūnų įvardijimui lietuvių ir anglų kalbomis. Akcentuosime taisyklingą įvar-
džių, daiktavardžių daugiskaitos, savybinių linksnių, veiksmažodžių be ir can vartojimą. Sieksime praturtinti vaikų žodyną žodžiais, kurie gali būti vartojami keliau-
jant ar kuriant istorinį pasakojimą.

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 lietuvių ir anglų kalbomis.
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KĄ VEIKSIME?

Prisijungiame
• Pasisveikiname ir trumpai pristatome mus supančią aplinką (užsiėmimas 

vyks Barokinėje valdovo bibliotekoje). Pabrėžiame tam tikrų bendrinių 
istorinių sąvokų svarbą ir jų vertimus (žr. priedus: 5 kl. – 1-as žodynas; 
8 kl. – 2-as žodynas).

• Susipažįstame su aplinka, kurioje esame (pasakodami vartojame 
rodomuosius įvardžius ir daiktavardžius bei jų daugiskaitą), taip 
demonstruodami gyvą žodžių vartojimo pavyzdį. Mokiniai klausydamiesi 
atlieka užduotį „Surask objektus valdovo bibliotekoje“. 

• Kalbame apie valdovus – Žygimantą Senąjį bei Žygimantą Augustą – ir jų 
šeimas (galima remtis giminės medžiu, kuris pateiktas „Šviesos“ leidyklos 
vadovėlyje Atrask istoriją. 5 kl. (p. 37), arba atsispausdinti užsiėmimo 
rengėjų pateiktą palengvintą versiją, kurioje matomi ir kiti šeimos 
nariai). Prieš pradėdami pasakojimą pristatome užduotį – klausydamiesi 
pasakojimo, mokiniai turi surasti teisingus atsakymus į klausimus apie 
vieno ar kito asmens giminystės ryšius. Pasakodami ekrane rodome 
giminės medį.

• Aptariame kitas svarbesnes sąvokas, siedami su pasakojimu apie to meto 
valdovo aplinką: ką būtume sutikę rūmuose, kokie pareigūnai padėjo 
didžiajam kunigaikščiui valdyti Lietuvą, ką buvo galima sutikti mieste 
ir t. t. (5 kl. – 3-ias žodynas; 8 kl. – 4-as žodynas).

• Pristatome užduotis, kurias mokiniai turės atlikti savarankiškai po 
užsiėmimo, kad įtvirtintų žinias ir praplėstų žodyną (5 kl. – 3-ias žodynas; 
8 kl. – 4-as žodynas). 

 Užduotys:
• Kryžiažodis. 
• Sakiniai, kuriuose mokiniai turi įrašyti praleistus žodžius.
• Žodžių poros, kur mokiniai turi įrašyti žodžių porininkus (daiktavardžių 

vienaskaitą arba daugiskaitą). 
• „Surask porą“:
 5 klasei – paveiksliukas jungiamas su sąvoka;
 8 klasei – frazės iš skirtingų stulpelių jungiamos į taisyklingą sakinį, 

teisingai vartojant sąvokas ir veiksmažodžius be ir can. 
• Atsakome į papildomus klausimus ir atsisveikiname.

 Rekomendacijos:
rekomenduojame mokiniams atspausdinti pateiktus žodynėlius. Visos sąvokos 
parengtos pagal „Šviesos“ leidyklos istorijos vadovėlius Istorija (ser. Atrask), skir-
tus 5 ir 8 klasėms, bet suderinamos ir su kitų leidyklų mokymosi priemonėmis;
rekomenduojame atspausdinti pateiktus giminės medžius kiekvienam moki-
niui arba mokinių porai.

KOKIAS PRIEMONES NAUDOSIME

Naudojama vaizdo konferencijų programa ZOOM 

Mokytojams dieną prieš užsiėmimą bus išsiųsti užduočių lapai, kurie turėtų būti 
atspausdinti – jie bus pildomi per užsiėmimą arba po jo. 
Užduočių lapų turinys:
• Surask objektus valdovo bibliotekoje.
• Valdovų giminės medis.
• Su giminės medžiu susiję klausimai ir atsakymai.
• Kryžiažodžiai (5 ir 8 kl. mokinių kryžiažodžiai skirsis sunkesniais ar 

lengvesniais terminais).
• Sakiniai, kuriuose mokiniai turi įrašyti praleistus žodžius.
• Žodžių poros, kur mokiniai turi įrašyti žodžių porininkus (daiktavardžių 

vienaskaitą arba daugiskaitą). 
• Užduotis „Surask porą“:
5 klasei – paveiksliukas jungiamas su sąvoka;
8 klasei – frazės iš skirtingų stulpelių jungiamos į taisyklingą sakinį, teisingai 
vartojant sąvokas ir veiksmažodžius be ir can. 
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5 klasės mokiniams
1-as žodynas

Terminas Vertimas
Istorija History
Žmonijos veikla Human activity
Archeologija Archaeology
Istoriniai šaltiniai Historical sources
Politinis gyvenimas Political life
Ūkinė veikla Economic activity
Gyvenimas visuomenėje Life in society
Kultūra Culture
Religija Religion

Papildomi terminai
Žemės Lands, territories
Rytų Europa Eastern Europe
Vakarų Europa Western Europe
Krikštas Baptism
Pilis Castle
Rūmai Palace
Dvaras Manor
Miestas City
Karalystė Kingdom
Kunigaikštystė Duchy
Valstybė State
Šeimos medis Family tree

Įvairių amatų atstovai
Amatininkai Craftsmen
Meistrai Masters
Kurpiai Shoe makers
Račiai Wheel makers
Mūrininkai Masons
Druskininkai Salt manufacturers
Malūnininkai Millers
Žvejai Fishers
Pirkliai Merchants
Auksakaliai Goldsmiths

3-ias žodynas 

Terminas Vertimas Paaiškinimas
Terminai, susiję su pareigybėmis arba statusu

Imperatorius Emperor Valstybės valdovo titulas. Feodalinėje hierarchijoje jis yra 
  laikomas aukštesniu už karalių, ir tai yra aukščiausias įmanomas 
  titulas. Imperatoriai valdė valstybes, vadinamąsias imperijas
Karalius King Valstybės valdovo titulas
Karalienė Queen Valstybės valdovės titulas; valdovo žmona
Didysis kunigaikštis Grand Duke Valstybės valdovo titulas
Kunigaikštis Duke Karo vadas ir atskiros žemės valdovas
Princas  Prince Valstybės valdovo sūnus
Princesė Princess Valstybės valdovo dukra
Vietininkas Vicegerent Valdovo paskirtas ir jam turintis atsiskaityti tam tikros vietovės 
  (teritorijos) valdytojas

Laikotarpiai
Viduramžiai The Middle Europos istorijos laikotarpis nuo V iki XV a.
 Ages
Gotika Gothic Architektūros stilius, susiformavęs XII a. Prancūzijoje. 
  Lietuvoje išplito XIV–XV a. 
Renesansas Renaissance XIV a. pab. – XVI a. visuomeninis ir kultūrinis sąjūdis 
Barokas Baroque Architektūros stilius, susiformavęs Italijoje XVI a. antroje 
  pusėje. Lietuvoje išplito XVII– XVIII a. 

Svarbesni terminai, vartojami aptariant istorinius įvykius ar objektus
Dinastija Dynasty Tos pačios giminės valdovai, kurie vienas iš kito paveldi sostą
Diplomatija Diplomacy Reikalų sprendimas taikiomis priemonėmis, derybomis
Privilegija Privilege Dokumentas, kuriuo suteikiama išimtinė teisė
Lietuvos Didžioji Grand Duchy XIII a. viduryje susikūrusi ir iki XVIII a. pabaigos 
Kunigaikštystė of Lithuania gyvavusi valstybė
(LDK) 
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8 klasės mokiniams

Terminas Vertimas
Istorija History
Žmonijos veikla Human activity
Archeologija Archaeology
Istoriniai šaltiniai Historical sources
Politinis gyvenimas Political life
Ūkinė veikla Economic activity
Gyvenimas visuomenėje Life in society
Kultūra Culture
Religija Religion
Monarchija Monarchy
Monarchas Monarch

Papildomi terminai
Žemės Lands, territories
Rytų Europa Eastern Europe
Vakarų Europa Western Europe
Krikštas Baptism
Pilis Castle
Rūmai Palace
Dvaras Manor
Privilegija Privilege
Miestas City
Karalystė Kingdom
Kunigaikštystė Duchy
Valstybė State
Dvasininkai Clergy
Miestiečiai Townspeople, townsfolk
Valstiečiai Peasants
Tarnas Servant
Freilina Lady in waiting
Fortifikacija Fortification
Bastionas Bastion
Šeimos medis Family tree
Herbas Coat of arms
Luomas Estate, caste
Vėliava Flag
Karūna Crown
Skeptras Sceptre
Kalavijas Sword

2-as žodynas

Įvairių amatų atstovai
Amatininkai Craftsmen
Meistrai Masters
Kurpiai Shoe makers
Račiai Wheel makers
Akmenskaldžiai Masons
Druskininkai Salt manufacturers
Malūnininkai Millers
Žvejai Fishers
Pirkliai Merchants
Auksakaliai Goldsmiths
Arklininkas Stableman
Virėjas Cook
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Terminas Vertimas Paaiškinimas
Terminai, susiję su pareigybėmis arba statusu

Imperatorius Emperor Valstybės valdovo titulas. Feodalinėje hierarchijoje jis yra laikomas aukštesniu už karalių, ir tai yra aukščiausias 
  įmanomas titulas. Imperatoriai valdė valstybes, vadinamąsias imperijas
Karalius King Valstybės valdovo titulas
Karalienė Queen Valstybės valdovės titulas; valdovo žmona
Didysis kunigaikštis Grand Duke Valstybės valdovo titulas
Kunigaikštis Duke Karo vadas ir atskiros žemės valdovas
Princas  Prince Valstybės valdovo sūnus
Princesė Princess Valstybės valdovo dukra
Vietininkas Vicegerent Valdovo paskirtas ir jam turintis atsiskaityti tam tikros vietovės (teritorijos) valdytojas
Vaivada Voivode Aukščiausias Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vaivadijos pareigūnas, vaivadijos valdytojas
Kaštelionas Castellan Pilies ir aplinkinės teritorijos valdytojas
Kancleris Chancellor Lietuvos antspaudo saugotojas, raštinės vadovas
Etmonas Hetman Vyriausiasis kariuomenės vadas
Maršalas Marshal Tvarkos prižiūrėtojas valdovo rezidencijoje 
Iždininkas Treasurer Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybės iždo tvarkytojas, kuris tvarkė mokesčius, muitus, valstybės dvarus 
  ir įmones (pvz., pinigų kalyklą), mokėjo atlyginimą samdytajai kariuomenei
Didikas Nobleman Kilmingos, dažnai turtingos giminės atstovas

Laikotarpiai
Gotika Gothic Architektūros stilius, susiformavęs XII a. Prancūzijoje. Lietuvoje išplito XIV–XV a. 
Renesansas Renaissance XIV a. pab. – XVI a. visuomeninis ir kultūrinis sąjūdis 
Barokas Baroque Architektūros stilius, susiformavęs Italijoje XVI a. antroje pusėje. Lietuvoje išplito XVII– XVIII a. 

Svarbesni terminai, vartojami aptariant istorinius įvykius ar objektus
Dinastija Dynasty Tos pačios giminės valdovai, kurie vienas iš kito paveldi sostą
Diplomatija Diplomacy Reikalų sprendimas taikiomis priemonėmis, derybomis
Privilegija Privilege Dokumentas, kuriuo suteikiama išimtinė teisė
Lietuvos Didžioji Grand Duchy XIII a. viduryje susikūrusi ir iki XVIII a. pabaigos gyvavusi valstybė
Kunigaikštystė (LDK) of Lithuania 
Unija Union Kelių valstybių sąjunga

8 klasės mokiniams

4-ias žodynas 


