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Įvadas 

 

Skaitymo gebėjimai – gebėjimai suprasti, apmąstyti rašytinius tekstus ir jais naudotis, siekiant 

įgyvendinti savo tikslus, plėsti žinias ir galimybes bei veiksmingai dalyvauti visuomenės gyvenime. 

Gebėti skaityti ir suvokti tekstus yra viena iš pagrindinių kompetencijų, kurių turi išmokyti 

mokykla. Skaitymo kompetencija leidžia mokiniams savarankiškai mokytis ir dirbti. Ji būtina norint įgyti 

profesiją ir dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Gebant skaityti ir suvokti įvairiausius tekstus bus 

įmanoma mokytis sėkmingai, su džiaugsmu ir smalsumu.  

Istorijos ir pilietiškumo pagrindų pamokos yra dėkingos tuo, kad jose galima iš esmės pritaikyti 

visas skaitymo strategijas: siejamąsias, sisteminamąsias bei savikontrolės ir savireguliacijos. 

Naudojant siejamąsias strategijas pamokose raginu mokinius visada atkreipti dėmesį į antraštę, 

naują medžiagą sieti su įgytomis žiniomis ir patirtimi. Būna pamokų, kai reikia įsivaizduoti vaizdinius ir 

iliustruoti tekstą, atpasakoti savais žodžiais, ypač aiškinantis pagrindines sąvokas. Būna užduočių, kai 

mokiniai turi nuspėti baigtį. Beveik kiekvienoje pamokoje mokiniai daro išvadas, kartais įvertina ar 

apsvarsto tekstą. 

Naudojant sisteminamąsias strategijas mokiniai pamokų metu mokosi padalinti tekstą į 

pastraipas, išskirti pagrindinę mintį, pažymėti raktinius žodžius, reziumuoti skirsnelio ar teksto turinį. 

Kadangi istorijos pamokose dažnai būna pateikta nemažai statistinės medžiagos, įvairių struktūrų aprašų, 

todėl palanku paversti tekstą grafine ar schemine struktūra. Nagrinėjant istorijos šaltinius mokiniai geba 

ieškoti bendrumų ir skirtumų, analizuoti priežastis ir pasekmes, surasti ir užrašyti giminingas sąvokas, 

struktūruoti tekstą. 

Taikant savikontrolės ir savireguliacijos strategijas, mokiniai geba įveikti teksto sunkumus, 

pasitikrinti kaip suprato ir įsiminė reikiamą informaciją. 
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Pamokos  aprašas 

Klasė : III (A kursas) 

Dalykas: istorija 

Pamokos tema: “Lietuvos valstybės susidarymo priežastys. Mindaugo asmenybė“ 

Pamokos uždaviniai: 

 Remiantis vadovėlio tektu ir duotais istorijos šaltiniais, dirbant grupėse išsiaiškinti Lietuvos 

valstybės susidarymo vidines ir išorines priežastis, valstybės vienijimo būdus,  Mindaugo 

nuopelnus ir padarytas klaidas bei padaryti išvadą. 

 Remiantis istorijos šaltiniais bei žiniomis įvertinti Mindaugą, kaip žmogų ir valdovą. 

Mokymo metodai: darbas ekspertų grupėse ir darbo grupėse, „durstinys“, individualus darbas. 

Pamokos veiklos aprašymas. 

Pirmiausiai skelbiami pamokos uždaviniai ir paaiškinama mokinių veikla (iki 3 min.).  

Mokiniai, išsiskaičiuodami pirmais – penktais, pasiskirsto į darbo  grupes (kiekvienas 

penketukas  sudaro darbo grupę). Kiekvienas grupės narys gauna lapą su lentele (priedas nr. 1.). Tuomet 

mokiniai pasiskirsto į ekspertų grupes: visų grupių pirmi numeriai sudaro vieną grupę, antri – kitą, treti – 

trečią ir t.t. Pirmųjų numerių grupė pildo pirmąją lentelės (priedas nr. 1.) grafą, antrieji numeriai – antrąją, 

tretieji – trečiąją ir t.t.. Kiekviena grupė naudojasi vadovėlio Boguševičius D., Navickas V. Istorija // 

Vadovėlis 11 (III gimnazijos) klasei. – Kaunas: Ugda, 2014, p. 47-53,  medžiaga bei padalomąja 

medžiaga – istorijos šaltiniais: priedai nr. 2, 3, 4, 5, 6. Mokiniai darbą atlieka per 10 min. 

Užpildęs lentelėje savo grafą, kiekvienas ekspertų grupės narys sugrįžta į savo darbo grupę ir su 

visais grupės mokiniais  „durstinio“ metodu pilnai užsipildo lentelę (priedas nr. 1.). Visi kartu padaro 

abibendrinamąją išvadą. Mokiniai darbą atlieka per 15 min. 

Kiekviena darbo grupė išsirenka atstovą, kuris visai klasei pristato po vieną lentelės grafą ir visi 

mokiniai pasitikrina, ar teisingai užpildė lentelę. Savo pastabas ir vertinimus išsako ir mokytoja. Po to 

pateikiama apibendrinamoji išvada. Pristatymui ir komentarams skiriama 10 min.  

Mokytoja įvertina mokinių darbą kaupiamaisiais taškais. Tada skiriama namų darbų užduotis. Ji 

rekomenduojama tiems mokiniams, kurie nori gauti įvertinimą pažymiu. Mokiniams pasiūloma atlikti 

užduotį: remiantis istorijos šaltiniais (priedas nr.7.) bei žiniomis įvertinti Mindaugą, kaip žmogų ir 

valdovą. (2 min). 

Likusi pamokos dalis (5 min.) skiriama pamokos apibendrinimui, įsivertinimui ir refleksijai. 

Skaitymo strategijų taikymas ir poveikis. 

Nagrinėdami šaltinius mokiniai taikė siejamąsias skaitymo strategijas: jie pirmiausiai turėjo 

atkreipti dėmesį į antraštėse užkoduotą informaciją, taip pat galėjo tekstą susieti su anksčiau įgytomis 

žiniomis (nes ši tema jau buvo nagrinėta per istorijos pamokas žemesnėse klasėse). Kiekvienas grupės 

narys mintyse bandė atpasakoti teksto turinį savais žodžiais, kad visi kartu galėtų suformuluoti bendrą 
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atsakymą. Ekspertai, grįžę į savo darbo grupes, ne tik turėjo perduoti grupės mokiniams ekspertų grupėje 

apmąstytą tekstą, bet ir visi kartu iš gautos visų grupės narių informacijos padaryti apibendrinamąją 

išvadą apie Lietuvos valstybės susidarymą. O tai jau reikalauja ne tik prisiminti įgytas žinias, bet ir 

logiškai mąstyti. 

Dirbant šioje pamokoje mokiniai taip pat taikė sisteminamamąsias strategijas, nes jie turėjo 

surasti pagrindinę mintį (jie gali ją ir pasibraukti pieštuku tekste), pasižymėti pagrindines sąvokas ir 

tarpusavyje diskutuodami, išskirti tinkamiausias, reziumuoti tekstą. Taip pat pirmų ir antrų numerių 

ekspertų grupės turėjo išnagrinėti vidines ir išorines Lietuvos valstybės susidarymo priežastis, o ketvirtų 

ir penktų numerių ekspertų grupės – įvertinti Mindaugo nuopelnus ir klaidas, t.y. įvertinti valstybės 

susidarymo padarinius. 

Mokiniai taikė ir savikontrolės ir savireguliacijos strategijas, nes atlikdami užduotis, jie 

pirmiausiai turėjo pradėti nuo planavimo: prieš pradėdami skaityti, jie turėjo apmąstyti, koks jų skaitymo 

tikslas ir kaip reikia skaityti, kad tekstas būtų suvoktas. Kadangi mokiniai turėjo savais žodžiais 

suformuluoti atsakymus, tai buvo geras būdas pasitikrinti grupėje, kaip suprato tekstą., pataisyti vieni kitų 

klaidas. Pristatant savo atsakymus balsu, kiti mokiniai gali pastebėti, kad kažkas pamiršta ar praleista ir 

papildyti . 

Skaitymo strategijų taikymo poveikio išvados. 

Dirbdami ekspertų grupėse mokiniai jaučia atsakomybę už savo darbo grupės sėkmę, todėl 

darbą atlieka atidžiau, stengdamiesi kuo geriau suvokti skaitomą tekstą ir rasti reikalingą atsakymą. 

Pirmenybę teikiant bendradarbiavimui, o ne individualiam mokymuisi,  mokiniai skatinami 

kalbėtis, aptarti. Tada mokinys gali savo supratimą palyginti su kitų, taisyti savo ir kitų klaidas. 
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PRIEDAS NR. 1. 

Užpildykite lentelę. 

Lietuvos valstybės susidarymas 

Valstybės susidarymo priežastys Mindaugo veikla 

Vidinės  Išorinės  Valstybės vienijimo 

būdai  

Mindaugo 

nuopelnai      

Mindaugo nesėkmės 

(klaidos) 
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PRIEDAS NR. 2.  

 

Lietuvos valstybės susidarymo vidinės priežastys 

ŠALTINIS 

V—IX a. baltai, be jokių abejonių, išgyveno karinės demokratijos laikus. Karinei demokratijai 

būdinga paprotinė teisė, pagoniškasis tikėjimas ir tėvinė paveldėjimo linija. Tokioje visuomenėje 

svarbiausioji valdžios institucija yra liaudies susirinkimas, o kunigaikščiai - vadai, bendruomenių 

vyresnieji renkami liaudies susirinkimuose. Valdžia nepaveldima. Jau pats pavadinimas parodo, kad 

tokioje visuomenėje itin reikšmingas kariaunos ir karo vadų vaidmuo. Didėjant krašto gyventojų skaičiui, 

bendruomenės, norėdamos apginti savo interesus, pradėjo vis labiau telktis. Stiprėjo genčių organizacija, 

formavosi valdžios institucijos. Susidarė genčių sąjungos. Jos išliko iki pat Lietuvos valstybės 

susidarymo. Tuo laiku buvo susiformavusios visos pagrindinės lietuvių žemės, kurios jungėsi į 

konfederacijas. 

XIII a. pirmojoje pusėje vykę vidiniai pokyčiai lietuvių visuomenėje formavo naujus poreikius. 

Plito ir įsigalėjo alodas (odalis) - individuali paveldima žemės valda, ėmė atsirasti tuo laiku stambi žemės 

nuosavybė – kunigaikščiai turi po vieną ar kelis kaimus. Vyko visuomenės socialinis sluoksniavimasis, 

formavosi ir įsigalėjo su juo susijęs visuomeninis darbo, pareigų  ir teisių pasidalijimas. Paprastai sakant, 

vieni joja į karą, kiti dirba žemę, treti pasisavina teisę vadovauti ir  valdyti, bet ir gauna pareigą ginti. 

Visiems šiems pokyčiams apginti, įtvirtinti ir įgyvendinti reikėjo struktūros. Tokia struktūra galėjo būti 

tik valstybė.  

Lietuvoje augo miestai,  atsirado pirklių, amatininkų. 

Lemiamas etapas besikuriančiai Lietuvos valstybei buvo 1219-1235 m. laikotarpis, kuris pra-

sidėjo nuo charizmatinės asmenybės – Mindaugo. 

 Šiuo laikotarpiu Lietuvoje įvyko neabejotinas demografinis sprogimas, skatinęs bendrų interesų 

atsiradimą ir vienijimąsi. Reikėjo išspręsti dėl gyventojų skaičiaus augimo kylančias didesnio maisto, 

prabangos reikmenų poreikio ir dirbamos žemės trūkumo problemas. 
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PRIEDAS NR. 3.  

Lietuvos valstybės susidarymo išorinės priežastys 

 

ŠALTINIS 

Valstybės, struktūros, vienijančios kuo didesnes jėgas, poreikį didino ir pokyčiai pas kaimynus. 

Jau minėtas lietuvių kunigaikščių domėjimasis rusų žemėmis. Grobiamiesiems žygiams į jas jau reikėjo 

vienyti jėgas, bet tam užteko trumpalaikių susitarimų, O norint užvaldyti tas žemes, reikėjo nuolatinės ir 

stiprios suvienytos jėgos. Lietuvių kunigaikščių skverbimąsi į Rusią skatino jos susilpnėjimas dėl totorių-

mongolų įsiveržimo (...). Šiaurėje, Padauguvyje, įsigalėjusi Livonija bei jos globėjai - popiežius ir 

imperatorius - vis labiau ima domėtis Lietuva, ir ji įtraukiama į nukariautinų žemių sąrašą. Popiežius 

Grlgalius lX 1236 m. paskelbė kryžiaus žygį prieš lietuvius. 

Lietuva siekė valdyti Rytų ir Vidurio Europos prekių srautus (prekybinių kelių kontrolė 

užtikrino galimybę įgyti turtų). Tai rodo valstybės poreikį. 

Šiuo laikotarpiu lietuviai pradėjo rengti nuolatinius rusų žemių Padauguvio antpuolius. Didesnių 

žygių metu veiksmus tarpusavyje derino vyresnieji kunigaikščiai arba dauguma žemių kunigaikščių. 

Atsirado pirmasis lietuvių politikos pavidalas - kariaunų politika. Lietuvių gentys ir žemės, dar 

nesukūrusios valstybės, tapo istorijos veikėjais, formavusiais regiono politinio gyvenimo kryptis 

(vienijosi ir vykdė ekspansiją į rusų ir lietuvių giminaičių - baltų - žemes), mėgino atremti priešų 

antpuolius. Vienyti žemes lietuvius vertė tiek kaimyninių kraštų grėsmė, tiek ir jų pačių poreikis rengti 

grobiamuosius žygius. 

Lietuva XIII a. pradžioje tapo krikščioniškosios Europos misijų, ekonominių ir, svarbiausia, 

karinių teritorinių interesų sritimi (1202 m. prie Dauguvos pagal Tamplierių ordino regulą įkurtas 

Kalavijuočių ordinas, 1230 m. į Pavyslį atsikraustė kryžiuočiai, siekę kolonizuoti šį kraštą). Lietuviai dar 

XIII a. pirmajame dešimtmetyje rengė sėkmingus žygius į Padauguvį, todėl susidarė reali galimybė prie 

besikuriančios valstybės prijungti giminingas baltų gentis, bet šį procesą nutraukė Kalavijuočių ordinas. 

Prijungti vakarų baltus lietuviams sutrukdė kryžiuočiai. Šios priežastys iš dalies varžė valstybės kūrimąsi. 

XIII a. kaimyniniuose kraštuose – Rusioje, Lenkijoje jau buvo sukurtos valstybės. 
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PRIEDAS NR. 4.  

Lietuvos valstybės vienijimo būdai 

ŠALTINIS 

Istorijos šaltiniai neatskleidžia Lietuvos valstybės kūrimosi eigos, bet šiek tiek pasako apie 

Mindaugo taikomus metodus vienijant žemes. Pasitelkęs karinę jėgą Mindaugas išžudė ar išvarė kai 

kuriuos konkurentus. Dalis kunigaikščių jam pakluso ir vėliau priklausė jo aplinkai, tapo jo vasalais 

(bajorais), dar kitus į savo pusę Mindaugas palenkė užmezgęs su jais giminystės ryšius (vedybomis). XIII 

a. penktajame dešimtmetyje didysis kunigaikštis Mindaugas tiesiogiai valdė ne visą Lietuvą (siaurąja 

prasme), o tik pietinę jos dalį su svarbiomis pilimis. Vėliau jam priklausė ir pietinė Sėla, Nemuno 

aukštupio rusiškosios žemės, o formalią jo valdžią pripažino Nadruva, Skalva bei jotvingių gyvenama 

šiaurinė Sūduva. Taigi XIII a. ketvirtojo ir penktojo dešimtmečių sandūroje buvo baigtas pirmasis 

Lietuvos valstybės kūrimo etapas. 

Lietuvos valstybė susikūrė tada, kai rusų žemes pavergė totoriai (1240 m.). Naudodamasis 

susiklosčiusia padėtimi Mindaugas savinosi rusų žemes ir siuntė kai kuriuos kunigaikščius jų užimti. Taip 

buvo prijungtos Naugarduko, Slanimo ir Volkovysko sritys. Ne taip gerai sekėsi žygiai į vakarus ir šiaurę: 

buvo susidurta su stipriais vokiečių riteriais. 

Mindaugui įveikus giminaičius, jo domenas padvigubėjo, bet kilo vidaus karas (1249-1252 m.), 

nes valdovo nugalėti kunigaikščiai ėmė prieš jį vienytis. Prieš Mindaugą nukreiptą koaliciją sudarė 

giminaičiai, kuriuos kaip savo svainius palaikė Haličo-Voluinės kunigaikštis. Šis dosniai parėmė pas jį 

atvykusį žemaičių kunigaikštį Vykintą (taip pat Mindaugo priešininką), kuris papirko žemaičių ir 

jotvingių diduomenę. Vykintas susitarė ir su Livonijos ordinu, pažadėjęs Lietuvos sostą suteikti Mindau-

go sūnėnui Tautvilui. Pastarasis su Haličo-Voluinės kariuomene įsiveržė į Lietuvą . 1249 m. pabaigoje - 

1250 m. pradžioje tarp abiejų kovojančių pusių vyko susirėmimai. Greitai į Lietuvą įsiveržė Tautvilą 

globojančio Livonijos ordino kariuomenė. Mindaugo domenas buvo nuniokotas, Tautvilas apgulė 

Mindaugo pilį Vorutą, bet valdovo nepavyko užpulti.  

Esant tokiai sudėtingai padėčiai, Mindaugas nutarė išardyti prieš jį sudarytą koaliciją ir ėmėsi 

diplomatinių priemonių - per slapta pasiųstą pasiuntinį pradėjo derybas su Livonijos ordino magistru. 

Ordino delegacija lankėsi pas Mindaugą, pasiūlė jam karūnuotis, bet iškėlė būtiną sąlygą - krikštą. 

Mindaugas priėmė pasiūlymą ir 1251 m. apsikrikštijo, o 1253 m. liepos 6 d. buvo karūnuotas Lietuvos 

karaliumi. Jėgų santykis iš esmės pasikeitė. Mindaugas įgijo sąjungininką - Livonijos ordiną. Jis įveikė 

Tautvilą ir Vykintą, iki 1254 m. susitaikė su Haliču. Lietuvos valstybė tapo vieningesnė, valdovas 

sutvarkė santykius su pavaldžiais kunigaikščiais. 
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PRIEDAS NR. 5. 

Mindaugo nuopelnai      

 

ŠALTINIS 

Mindaugo vardas siejamas su Lietuvos valstybės susidarymu. Rusų Hipatijaus metraštis 1219 m. 

pažymėjo, kad Lietuvą valdė 21 kunigaikštis, 5 iš jų buvo vyresnieji (Mindaugas vienas iš jų). 1235 m. 

metraščiuose jau minima „Mindaugo Lietuva", apie 1245-1246 m. vokiečių kronikininkas Mindaugą 

pavadino „aukščiausiuoju karaliumi" - tai liudija, kad šiuo laikotarpiu visa Lietuva jau buvo suvienyta. 

Vadinasi, Mindaugas, kaip pirmasis Lietuvos valdovas, įsigalėjo apie 1240 m. 

Mindaugui įveikus giminaičius, jo domenas padvigubėjo, bet kilo vidaus karas (1249-1252 m.). 

Esant tokiai sudėtingai padėčiai, Mindaugas nutarė išardyti prieš jį sudarytą koaliciją ir per slapta pasiųstą 

pasiuntinį pradėjo derybas su Livonijos ordino magistru Andriumi fon Stirlandu (And-reas von Stirland). 

Ordino delegacija lankėsi pas Mindaugą, pasiūlė jam karūnuotis, bet iškėlė būtiną sąlygą - krikštą. 

Mindaugas priėmė pasiūlymą ir 1251 m. apsikrikštijo. Livonijos ir Lietuvos pasiuntiniai, atvykę pas 

popiežių Inocentą IV, išrūpino Mindaugui karūną, ir šis 1253 m. liepos 6 d. buvo karūnuotas Lietuvos 

karaliumi. Jis pageidavo, kad Lietuvos vyskupu būtų skirtas kunigas iš Vokiečių ordino - Kristijonas. 

Popiežius savo bulėmis pripažino Mindaugo krikštą ir paskelbė Lietuvą šv. Petro lenu (t. y. Šventojo 

sosto nuosavybe). Buvo įsteigta Lietuvos bažnytinė provincija. Lietuva buvo oficialiai pripažinta 

krikščioniška šalimi, taigi priimta į Europos politinę sistemą. Tai, kad Mindaugas pripažino popiežių 

viršenybę, jo beveik nevaržė, bet gynė nuo popiežių globojamo Vokiečių ordino. Jėgų santykis iš esmės 

pasikeitė. Mindaugas įgijo sąjungininką - Livonijos ordiną. Lietuvos valstybė tapo vieningesnė. 

Krikštas tuo metu reiškė tarptautinį pripažinimą. Čia Mindaugo pastangos buvo labai vaisingos: 

jis apsivainikavo karaliumi, apvainikavo juo savo sūnų (1255 m.), tuo garantuodamas valdžią savo 

įpėdiniams, pasiekė, kad Lietuvos karalystė priklausytų nuo popiežiaus, o ne nuo Vokietijos imperato-

riaus. Taigi Mindaugas savo valstybei iškovojo prideramą vietą Europoje, sudarė pagrindą europinei jos 

organizacijai. Tačiau tai buvo padaryta brangia kaina: paaukoti žemaičiai, prarasta daug kitų Lietuvos 

žemių. 

Karaliaus vasalai (bajorai) sudarė valdovo tarybą, valstybės administraciją, dalis jų priklausė 

karaliaus dvarui. Kūrėsi valstybinių prievolių sistema, pinigus atitiko sidabro lydiniai, vadinamieji ilgieji. 

Po sėkmingų Skuodo (1258 m.) ir Durbės (1260 m.) mūšių žemaičiams vis labiau trūko jėgų kariauti 

toliau, todėl jie pasiprašė Lietuvos pagalbos. Mindaugas po ilgų svarstymų priėmė siūlymą, nutraukė 

taiką su Livonijos ordinu, atsimetė nuo krikščionybės, kita vertus, prisijungė daugiau baltų žemių 

(Žemaitiją). Geras politikas - toks buvo pagrindinis Mindaugo privalumas. Jis buvo pirmas ir paskutinis 

Lietuvos karalius. Didžiausias jo nuopelnas - Lietuvos suvienijimas. Po Mindaugo Lietuvos valstybė 

išliko ir toliau. 
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PRIEDAS NR. 6.  

Mindaugo nesėkmės (klaidos) 

ŠALTINIS 

Kaip suformuluota Volynės metraštyje, Mindaugas buvo kunigaikštis Lietuvos žemėje ir pradėjo 

žudyti brolius savo ir sūnėnus savo, o kitus išvijo iš Lietuvos. Konkrečiai yra aprašytas Mindaugo 

pasikėsinimas į savo brolėnus Tautvydą ir Gedivydą bei pastarųjų dėdę Vykintą. 1248 m. juos 

Mindaugas. pasiuntė kariauti į Rusią – šiems išvykus, užgrobė jų žemes, o grįžtant mėgino savo 

giminaičius nužudyti. 

Vardan taikos ir sąjungos su kalavijuočiais Mindaugas nesvyruodamas išdavė savo tėvų ir 

protėvių tikėjimą. 1249-1252 m. persekiojami ir žudomi jo giminaičiai buvo susivieniję ir suorganizavę 

didelį sukilimą. Būsimąjį Lietuvos karalių išgelbėjo tik Vorutos pilies sienos bei lietuvių priešo – 

Livonijos ordino – pagalba, kuri buvo suteikta su sąlyga, kad Mindaugas apsikrikštys. Bet nereiktų 

pamiršti, kad viduramžiais laimėjo tie valstybių monarchai, kurie greitai atpažino naujų jėgų – 

krikščioniškos civilizacijos ekspansiją, plėtrą ir prisijungė prie jos. Tos valstybės išliko, jos neprarado 

suverenumo. Jos tapo karalystėmis, jų suverenumas dar paaugo,  

Mindaugas skelbėsi krikščioniu apie dešimt metų – kol kalavijuočiai buvo stiprūs ir jų pagalba – 

vertinga. Žemaičiams sutriuškinus jungtines vokiečių ordinų pajėgas Durbės mūšyje, krikščionybė 

nustojo davusi naudą, ir Lietuvos valdovą nuo to laiko krikščioniu bevadino tik Romos popiežiai. 

1251—1261 m. tarp Lietuvos ir Livonijos vyravo taika. Už ją ir paramą Mindaugas turėjo 

atiduoti Livonijos ordinui ir vyskupui dalį savo žemių: didelę Žemaitijos dalį, Nadruvą, Sūduvos žemes, 

Sėlą ir Skalvą.  

Be abejo, galima įžvelgti ir teigiamą Mindaugo įtaką Lietuvos raidai. Tačiau aukštindami  

karalių, dauguma istorikų kažkodėl nutyli, kad būtent dėl Mindaugo neveiklumo lietuviai iš esmės taip ir 

nepadėjo sukilusiems prūsams, savo artimiausiai tautai, kuri palikta viena buvo pavergta ir išnaikinta 

vokiečių, lyviams, o taip pat žiemgaliams ir kitoms baltų tautoms, kurioms po Durbės mūšio tiek nedaug 

betrūko iki išsilaisvinimo. 

Senatvėje Mindaugas padarė didelę klaida: mirus žmonai Mortai, 1262 m. iš kunigaikščio 

Daumanto pagrobė jos jaunesniąją seserį, atvykusią į laidotuves. Lietuvos valdovo poelgis Nalšios kuni-

gaikštį (Daumantą) labai supykdė. 1263 m. rudenį buvo nužudytas Mindaugas kartu su sūnumis Rukliu 

bei Rupeikiu (vieną iš jų popiežius buvo patvirtinęs karalaičiu). Iki šiol Daumantienės pagrobimą. 

vertinome kaip Mindaugo silpnybę moterims (Mortą jis irgi atėmė iš vyro Vismanto 1251 m.).  
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PRIEDAS NR. 7. 

Namų darbai rekomenduojami tiems mokiniams, kurie nori gauti įvertinimą pažymiu. 

Mokiniams pasiūloma atlikti užduotį: remiantis istorijos šaltiniais bei žiniomis įvertinti Mindaugą, kaip 

žmogų ir valdovą. 

 

ŠALTINIS A 

Istorikas Konstantinas Jablonskis:  

„Aš neapkenčiu Mindaugo. Mindaugas brolžudys, Mindaugas krauju sukūrė Lietuvos valstybę." 

Iš laiško istorikui Zenonui Ivinskiui. 

ŠALTINIS B 

Poetas Justinas Marcinkevičius: 

„Valdžia ne meile laikosi, o baime.      

Pamils vėliau, kada susiprotės,  

Kad aš buvau teisus ir kad nebuvo     

Nei kito kelio, nei kitokios meilės.    

Ką aš gavau? Aš nieko negavau. 

Aš Lietuvą lipdau po gabalėlį. 

 

<••• >  Ką jau sulipdo kraujas, 

To nei ugnis neperskirs, nei vanduo. 

<•••> Ir vis dėlto aš padariau valstybę, 

Kuri šiandien jau gali atlaikyt  

Smūgius kryžiuočių..." 

Marcinkevičius J. Raštai. V.,, 1982. t. 3. 

ŠALTINIS C 

Istorikas Alfredas Bumblauskas: 

„<•●•> Apskritai visas Lietuvos valstybės susikūrimas — juk stebuklas: Vėlai, sunkiomis sąlygomis, 

spaudžiant vokiečių kolonizacinei politikai, atrodo, kad tuoj tuoj lietuvį ištiks prūsų likimas. Šiame 

kontekste Mindaugo vaidmuo yra milžiniškas, jo dalbų rezultatas yra stebuklingas." 

Iš TV laidos „Būtovės slėpiniai".' 

ŠALTINIS D 

 Istorikas Edvardas Gudavičius: 

„Aš sakyčiau, kad tai turėjo būti tikrai labai gabus žmogus, numatantis visus ėjimus. O jei jis to nebūtų 

padaręs, tai būtų koks nors kitas kunigaikštis tai padaręs. Toks buvo valstybės vienijimosi procesas. Esmė 

buvo kitokia — ar štai tokia kova leis iškilti tokiam gabiam, ar ne tokiam gabiam. Lietuvos variantas yra 

laimingas — iškilo iš tikrųjų vienas gabiausių žmonių." :  

Toje pačioje laidoje. 
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Pamokos aprašas. 

 

Klasė : II 

Dalykas: pilietiškumo pagrindai 

Pamokos tema: „Žiniasklaidos paskirtis ir funkcijos“ 

Pamokos uždaviniai:  

 Remiantis savo patirtimi ir padalomąja medžiaga mokiniai, dirbami grupėje turi sukurti laikraščio 

puslapį duota tema ir jį pristatyti klasei. 

 Mokinių ekspertų grupėje įvertinti sukurtą puslapį pagal pateiktus kriterijus. 

Mokymo metodai: darbas grupėse ir ekspertų grupėse. 

Pamokos veiklos aprašymas. 

Tai antroji pamoka iš pamokų ciklo „Žiniasklaida ir demokratija“. 

Pamokos pradžioje mokiniai prisimena pagrindines žiniasklaidos funkcijas (2-3 min.). Po to skelbiami 

pamokos uždaviniai ir paaiškinama mokinių veikla (iki 5 min.). 

1. Pirmiausiai mokiniai pasiskirsto (arba suskirstomi) į grupes po 4-5 mokinius. Grupėje mokiniai 

pasiskirsto pareigomis (redaktorius, reporteris (-iai), fotografas (-ai), maketuotojas). 

2. Kiekviena grupė pasiruošia darbui reikalingas priemones (žirkles, klijus, rašiklius, A4 formato baltą 

popieriaus lapą) ir nuo mokytojos stalo išsitraukia padalomąją medžiagą – įvairiausias iškarpas iš 

laikraščių ir žurnalų, sudėtas į vokus (priedas nr.1.). Ant kiekvieno voko užrašyta laikraščio puslapio 

tema, pvz.: „Lietuvos Seimo rinkimai 2016“, „Pasaulis“, „Kriminalai“, „Sveikata“, „Mokykla“, 

„Sportas“. „Laisvalaikis“ ir kt. 

3. Kiekviena grupė gauna užduotį (ją galima užrašyti  lentoje ar demonstruoti multimedija): per 20 min. 

sumaketuoti įvadinį laikraščio puslapį išsitraukta tema. Puslapis turi atitikti šiuos kriterijus: parinktas 

puslapio pavadinimas, atitinkantis gautą temą, iškarpos puslapyje klijuojamos estetiškai ir taip pat turi 

atitikti temą. Kitoje puslapio pusėje reikia nurodyti kiekvieno grupės nario vardą bei pareigas ir „pyrago 

raikymo“ principu įsivertinti savo indėlį rengiant puslapį (priedas nr. 3). 

4. Kiekviena grupė ar jos atstovai pristato klasei savo sumaketuotus laikraščio puslapius (priedas nr. 2), 

pasako kiekvieno grupės nario įnašą ir pristatytą puslapį atiduoda „ekspertų grupei“, kuri sudaroma iš 

kiekvienos grupės redaktorių. Pristatymui skiriama 1-2 min. Ekspertų grupė įvertina kiekvieną puslapį 

pagal pateiktą vertinimo lentelę (priedas nr. 4). 

5. Mokytoja kartu su ekspertų grupe išrenka geriausią darbą (ar darbus), jį įvertina pažymiu, kiti 

mokiniai už darbą gauna kaupiamuosius taškus (1-2 min). 

6. Apibendrinimas ir refleksija (likęs pamokos laikas). 
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Metodiniai patarimai. 

Jei mokinius į grupes skirsto mokytojas, galima panaudoti tokį principą: kiekvienas mokinys 

išsitraukia lapelį su užrašytu valstybės ar miesto pavadinimu, o ant grupių staliukų padedami žemynų 

pavadinimai (Europa, Azija, Afrika, Šiaurės Amerika, Pietų Amerika, Australija). Kiekvienas grupės 

narys sėdasi prie to žemyno staliuko, kuriame yra jo ištraukta valstybė ar miestas. Tai kartu integracija ir 

su geografija. 

Į kiekvieną voką reikia įdėti kuo įvairesnę medžiagą, kuri tinka ne tik užrašytai temai. Taip 

mokiniams bus sudėtingiau rasti reikiamą informaciją. Voke turi būti antraščių, nuotraukų, karikatūrų, 

straipsnių, reklamų, skelbimų ir kitokių iškarpų. 

Jei klasėje daug mokinių (pvz.: 30-31) šiam darbui tikslinga skirti 2 pamokas. 

Skaitymo strategijų taikymas ir poveikis. 

Maketuodami laikraščio puslapį mokiniai taikė pirmiausiai siejamąsias skaitymo strategijas: jie 

turėjo atkreipti dėmesį į antraštes, t.y. į straipsnių pavadinimus, kuriuos jie pateiks skaitytojui. Mokiniai 

atsižvelgdami į antraštėje užkoduotą informaciją, turėjo pasvarstyti, apie ką bus pasakojama tekste 

(straipsniuose), taip pat jie turėjo atgaivinti savo anksčiau įgytas žinias iš antraštėje paminėtos srities. 

(Skaitymo strategijos – atkreipti dėmesį į antraštę, susieti su anksčiau įgytomis žiniomis ir patirtimi). 

Mokiniai, maketuodami puslapį, turėjo pasitelkti savo vaizduotę, kad galėtų estetiškai 

apipavidalinti puslapį, parinkti tekstui tinkamas iliustracijas (nuotraukas, karikatūras ir kt.). (Skaitymo 

strategija – vaizdus įsivaizdavimas). 

Mokiniai  turėjo labai gerai apmąstyti į puslapį dedamus tekstus, juos vertinti (ypač ekspertų 

grupė) ir analizuoti, kad tekstai ne tik atitiktų antraštes, bet ir laikraščio puslapio temą. 

Dirbant šioje pamokoje mokiniai taip pat taikė sisteminamamąsias strategijas, nes jie turėjo 

padalyti tekstą skirsneliais, kadangi duotos tekstų iškarpos galėjo būti ir pakankamai ilgos, nes reikiamą 

informaciją mokiniai turėjo sutalpinti tik viename A4 formato puslapyje. Svarbu buvo ir nenukrypti nuo 

pagrindinės puslapio minties. Mokiniai buvo priversti reziumuoti teksto turinį, išsaugant pagrindinę mintį. 

Taip pat mokiniai, atrinkdami reikiamą medžiagą, ieško bendrybių ir skirtumų, suvokia, kad ta pačia tema 

gali būti išsakytos visiškai skirtingos nuomonės. Atlikdami šią užduotį, mokiniai taip pat mokosi sukurti 

teksto struktūrą. 

Pamokoje pritaikoma ir savikontrolės strategija, nes mokiniai nuolat turi pasitikrinti, ar lengvai 

prisimenama pagrindinė teksto mintis, formuluoti klausimus parenkant tekstą ir atsakyti į juos. 

Skaitymo strategijų taikymo poveikio išvados. 

Ši pamoka ugdo mokinių kūrybingumą, gebėjimą analizuoti ir atsirinkti reikiamą informaciją, kritiškai 

vertinti žiniasklaidos tekstus, darbo komandoje įgūdžius. Taip pat padeda mokiniams įsivertinti savo 

darbą ir įvertinti draugus 
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PRIEDAS NR. 1.  
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PRIEDAS NR. 2. 

1. 
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PRIEDAS NR. 2. 

2.  
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PRIEDAS NR. 3. 
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PRIEDAS NR. 4. 

LAIKRAŠČIO PUSLAPIO VERTINIMO LENTELĖ 

 Duotos temos pristatymas 

Vertinimo 

objektas 

Pavadinimo 

atitikimas duotai 

temai 

Bendra 

informacija 

Turinio 

atitikimas duotai 

temai 

Vaizdinė, 

estetinė puslapio 

išvaizda 

Puslapio 

pristatymas 

Balai  0-1 0-2 0-4 0-2 0-1 

Vertinimas       

 

Argumentai  

 

 

 

 

 

 

     

 

VERTINTOJAI:                                         MOKINIAI, KURIŲ DARBAS VERTINAMAS 

1.   

                                                                  1. 

2.       

                                                                   2. 

3.      

                                                                   3. 

4.                                                                4. 

                                                                   

5.                                                                5. 

 

 

 

AČIŪ UŽ DARBĄ. 
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Skaitymo strategijų taikymo istorijos ir pilietiškumo pagrindų pamokose pavyzdžiai. 

 

Kaip jau minėjau įvade, istorijos ir pilietiškumo pagrindų pamokos yra dėkingos, nes jose 

galima iš esmės pritaikyti visas skaitymo straregijas. Todėl pateiksiu keletą skaitymo strategijos 

pavyzdžių, kuriuos  taikau savo pamokose. 

I-II klasė, istorija 

Pirmoje gimnazijos klasėje mokinu mokinius daryti kai kurių paragrafų konspektą. Tokiu būdu 

panaudojamos tokios skaitymo strategijos: pabraukti pagrindinę mintį, pažymėti raktinius žodžius, 

reziumuoti pastraipos turinį. Žinoma, tokių gebėjimų mokiniai turi įgiję ir žemesnėse klasėse, bet ne visi 

mokiniai šias strategijas yra įvaldę. Todėl jas mokiniams reikia kartas nuo karto priminti.  

Kai mokiniai I-II gimnazijos klasėse daro konspektus mokytojo liepiami, tai III-IV klasėse 

dauguma mokinių tai daro neraginami, nes supranta, kad geriausia mokytis iš savų konspektų. 

Paprastai daryti paragrafo konspektą duodu mokiniams tada, kai tema yra pakankamai lengvai 

išdėstyta ir nereikalauja detalesnio mokytojo aiškinimo – tai temos susijusios su ūkio, kultūros raida, 

kasdieniu žmonių gyvenimu. 

Pavyzdžiui, II klasėje nagrinėjant skyrių apie sovietinę Lietuvą, paprašau. Kad mokiniai 

sudarytų 5 paragrafo „Vilnius – Lietuvos sostinė“ konspektą. (vadovėlis: Kapleris I. ir kt. Laikas / 

Istorijos vadovėlis 10 klasei II dalis. – Vilnius, 2006. P. 203-207). Mokiniai, perskaitę tekstą, turi iš 

kiekvienos pastraipos išrinkti arba savais žodžiais suformuluoti ne daugiau kaip po 1-2 esminius sakinius. 

Paprastai mokinių sąsiuvinius susirenku, parašau pastabas ir įvertinu kaupiamuoju vertinimu. Jei 

mokiniai pageidauja, kviečiu juos atsakinėti žodžiu ir leidžiu pasinaudoti konspektu. Tokiu būdu mokiniai 

pritaiko ir pasitikrinimo kaip suprato ir įsiminė tekstą strategijas. 

 

Taip pat II klasėje kartais istorijos pamokose pritaikau ir „pasitikrinti kaip supratau ir įsiminiau“ 

strategijas. Pavyzdžiui, nagrinėjant paragrafą „Kreivų veidrodžių šalyje“ (vadovėlis: Kapleris I. ir kt. 

Laikas / Istorijos vadovėlis 10 klasei II dalis. – Vilnius, 2006. P. 154-158) mokiniai 20-25 minutes skaito 

naujo paragrafo tekstą, pabrėžiant, kad atkreiptų dėmesį į sąvokas, po to vadovėlį užverčia ir gauna 

užduotį užbaigti sakinius: 

1. SSKP skelbė, kad sovietų valdžia ....................  ................................. 

2. Sovietinė konstitucija skelbė, kad sąjunginės respublikos bet kada gali iš SSRS ..................... 

3. Realiame gyvenime SSRS konstitucija ....................................... 

4. Rinkimai SSRS buvo tik .................................... 

5. Oficialiai Sovietų Sąjungoje nebuvo nei turtuolių, nei .................................... 

6. Deficitines prekes SSRS buvo įmanoma gauti tik per ..................................... 

7. Sovietų Sąjungoje buvo griaunamos ir uždarinėjamos .................................................... 
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8. Žmonės, kurie prarado atmintį, užmiršo savo kilmę, nekenčia net motinos, buvo vadinami 

............................... 

9. Asmuo, nepripažįstantis viešpataujančios ideologijos, vadinamas ..................................... 

10. Visas žiniasklaidos priemones SSRS griežtai kontroliavo ................................................ 

Atlikę užduotį, mokiniai apsikeičia užduočių lapeliais su suolo draugu ir mokytojai sakant 

teisingus atsakymus, ištaiso vieni kitų klaidas. Mokinių darbas įvertinamas kaupiamaisiais balais. 

Tokios užduotys padeda ne tik pasitikrinti, kaip mokinys suprato ir įsiminė tekstą (savikontrolės 

strategija), bet ir verčia mokinį ieškoti gimininių sąvokų, žodžių, jei neprisimena, koks konkretus žodis 

buvo parašytas tekste (sisteminamoji strategija). 

 

I klasė, pilietiškumo pagrindai. 

Per pilietiškumo pagrindų pamoką I klasėje, nagrinėjant Vaiko teisių deklaraciją, labai palanku 

pritaikyti vieną  iš siejamųjų skaitymo strategijų – nupiešti piešinį pagal tekstą. Mokiniai šią užduotį 

atlieka poromis. Kiekviena pora gauna po vieną „Vaiko teisių deklaracijos“ straipsnį ir užduotį – iš 

kiekvieno straipsnio trumpai ir aiškiai suformuluoti vaiko teisę ir ją iliustruoti (nupiešti piešinį) (taigi, čia 

kartu mokiniai priversti reziumuoti tekstą ir užrašyti jį savais žodžiais). Kiekviena pora savo vaiko teisę ir 

ją iliustruojantį piešinį pristato klasei, o po to atsiverčia vadovėlio (Bitleriūtė S., Bužinskas S., Letukienė 

N. Pilietiškumo pagrindai 9-10/ Pirmoji  knyga – Kaunas, 2009.) puslapius 82-83 ir palygina savo pačių 

piešinius su vadovėlyje nupieštais piešiniais ir padaro išvadas. 

Vadovėlio iliustracija: 
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Mokinių iliustracija: 

 

 

 

IV klasė, istorija 

IV gimnazijos klasėje mokiniai jau yra įvaldę daugybę skaitymo strategijų, todėl jas galima 

pritaikyti įvairių užduočių atlikime. Viena iš tokių užduočių – pildyti lentelę. 

Pavyzdžiai: 

Fašizmas Italijoje. B. Musolinio politika 

Atsiradimo 

priežastys 

Vidaus politika Ekonomika Socialinė politika Užsienio politika 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

Bendra išvada  
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Nacizmas Vokietijoje. A. Hitlerio politika 

Atsiradimo 

priežastys 

Vidaus politika Ekonomika Socialinė / 

rasinė  politika 

Užsienio 

politika 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 
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Bendra išvada  

 

 

 

Paaiškinkite sąvokas: Veimaro respublika, reichstagas, Daueso planas, III Reichas, 

nacionalsocializmas (nacizmas), fiureris, VNSDP, SA, SD, SS, gestapas, vermachtas, arijas, „Alaus 

pučas“ , „Ilgųjų peilių naktis“, „Krištolo naktis“, antisemitizmas, getas, Dovydo žvaigždė, genocidas, 

holokaustas. 

Pildydami tokias lenteles mokiniai naudoja ir siejamąsias, ir sisteminamąsias, ir savikontrolės 

skaitymo strategijas: būtinos ir anksčiau įgytos žinios ir patirtis, būtina apsvarstyti ir įvertinti tekstą bei 

padaryti išvadas, reziumuoti teksto turinį, analizuoti priežastis ir padarinius, o lygindami dviejų valstybės 

vadovų politiką, turi ieškoti bendrybių ir skirtumų. Aiškindami sąvokas mokiniai dažniausiai tai daro 

rašydami savais žodžiais, kad jos būtų aiškios ir suprantamos. 

 

 

 

 

 

 



 24 

Bendros išvados 

Mokinius reikia išmokyti sąmoningai suvokti strategijas, kurias jie naudoja skaitydami. Bet tą 

reikia daryti jau nuo pradinių klasių. Į gimnaziją mokiniai ateina jau turėdami tam tikrą skaitymo patirtį ir 

įgūdžius. Atėję į I gimnazijos klasę mokiniai turėtų susieti tai, ką skaito, su savo ankstesne patirtimi ir 

suvokti prasmę bei reikšmę. Deja ne maža dalis mokinių ir vyresnėse klasėse naudoja paviršutines 

skaitymo technikas: bando suprasti teksto detales be konteksto, o ilgesnius tekstus (pvz.: rašytinius 

šaltinius) iš viso neskaito.  

Kad mokinai imtų skaityti savarankiškai, išmoktų naudotis įvairiomis skaitymo strategijomis, 

būtinas skaitymo įgūdžių lavinimas per visų dalykų pamokas. Čia svarbų vaidmenį gali suvaidinti 

individualaus mokymosi ir skaitymo refleksija bei ugdymo proceso diferencijavimas. 

Istorijos ir pilietiškumo pagrindų pamokos gali ženkliai prisidėti prie įvairių skaitymo strategijų 

taikymo bei skaitymo įgūdžių lavinimo. 

 


