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SENOVĖS BALTŲ GYVENIMAS 
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Lietuvos teritoriją pirmieji žmonės – medžiotojai – pasiekė  prieš 
9000 –10000 tūkstančių metų atsitraukus paskutiniam ledynui. 
Tais laikais žmonės gyveno gentimis. Gentis – pirmykštėje 
visuomenėje – bendruomenė, susijusi giminyste, papročiais, 
ūkiu, kalba, teritorija. Gentį galėjo sudaryti apie 500 žmonių. 
Gentis buvo suskirstyta į bendruomenes, kurių kiekvienai 
priklausė 5-7 šeimos. Šeimoje buvo 5-7 žmonės. 

Mažą gyventojų skaičių lėmė menkos galimybės prasimaitinti. 
Šiuo laikotarpiu žmonės gyveno mažose laikinose gyvenvietėse, 
prie ežerų, upių. Vėliau, ėmus gyventi sėsliau, žmonės galėjo 
daugiau laiko skirti būstui ir namų ūkiui, pradėjo žemdirbystę, 

Baltų vienybės diena paskelbta 
rugsėjo 22- oji.

Didelė dalis baltų genčių išnyko: vienos buvo užkariautos 
kitos susiliejo su kitomis gentimis. Iki šių dienų išliko tik 
lietuvių ir latvių tautos ir jų kalbos.

KAS YRA GENTIS?

gyvulininkytę, keramiką.
Tada prasideda mūsų krašto istorija 
besitęsianti maždaug 12000 metų.

IŠ KUR MES TAI ŽINOME?
Archeologija – tai mokslas, kuris tiria 
žmonijos praeitį, pagal liekanas: daik-
tus, žmonių palaikus, architektūrą ir t. t.

Vis dažniau baltams tekdavo kautis su 
užpuolikais, ginti gyvybę, turtą, žemes. 
Baltų gentys pradėjo jungtis, kad 
lengviau galėtų įveikti priešus.

Kilometrai
0

BALTŲ  GENTYS
Manoma, kad baltų genčių formavimasis

truko apie 1000 metų. 

Pagrindinės baltų gentys:

1. Kuršiai – gyveno Lietuvos vakaruose, vertėsi žvejyba,               
                   žemdirbyste.

2. Žiemgaliai – gyveno šiaurės Lietuvoje.

3. Sėliai – gyveno šiaurės rytų Lietuvoje.

4. Lietuviai – gyveno vidurio, pietų ir rytų Lietuvos plotuose.

5. Skalviai – gyveno abipus Nemuno žemupio.

6. Jotvingiai – gyveno Lietuvos pietuose. Buvo narsūs kariai.
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GELEŽINIS VILKAS
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Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas gyveno apie 
1270 – 1341m. Lietuvą pradėjo valdyti 1316m. Jis 
rūpinosi, kad žmonėms būtų geriau gyventi ir kad jie 
geriau mokėtų kariauti.

Gedimino laikais Lietuva buvo labai didelė valstybė, 
kaimynai ją gerbė, o krašte žydėjo tvarka ir santaika. 
Jis perkėlė Lietuvos sostinę iš Trakų į Vilnių. 

Aukštutinės pilies  bokštas tapęs Vilniaus simboliu 
vadinamas Gedimino vardu. Gediminas prieš mirdamas 
padalijo Lietuvą savo sūnums, Algirdui ir Kęstučiui. 
Lietuvoje rugsėjo 28 dieną švenčiama Gedimino diena. 

KODĖL SAPNE STAUGĖ GELEŽINIS VILKAS?
Įkurti miestą kunigaikštis Gediminas nusprendė tada, 
kai susapnavo pranašišką sapną.
Didysis Kunigaikštis Gediminas išjojo už keturių mylių nuo Trakų 
medžioti. Ir surado prie Vilnio upės gražų kalną, ant kurio sutiko 
didžiulį žvėrį – ir nukovė jį ant to kalno, kurį dabar Tauro kalnu 
vadina. Buvo jau vėlu į Trakus joti, ir sustojo Šventaragio slėnyje, 
kur mirusius lietuvių kunigaikščius degindavo, ir nakvojo tenai. 
Miegodamas jis sapnavo, kad ant kalno, kurį Kreivuoju 
vadindavo, stovi didžiulis geležinis vilkas, o jame tarytum šimtas 
vilkų staugia. Kunigaikštis pabudo iš miego ir sako savo žyniui 
vardu Lizdeika (jis buvo rastas erelio lizde, ir buvo tas Lizdeika 
Kunigaikščio Gedimino vyriausias žinys, pagonių kunigas):
– sapnavau, girdi, stebuklingą sapną! 
Ir apsakė jam viską ką matė sapne.
Tas Lizdeika sako:
– Šviesiausias Kunigaikšti, geležinis 
vilkas reiškia, kad bus čia sostinės 
miestas. O kad jo viduje staugia – 
tai sklis jo garbė po visą pasaulį.
Didysis Kunigaikštis Gediminas rytą 
nebeišjojo, o išsiuntė ieškoti žmonių. 
Jis įkūrė vieną pilį, žemutinę, šventaragyje,
o kitą ant kreivojo kalno ir pavadino 
tą miestą Vilniumi. Pasak legendos, 
pastatęs miestą perkėlė savo sostinę iš Trakų į Vilnių.

Viniaus įkūrimo data laikoma 1323m.

VILNIAUS ISTORINIS SIMBOLIS

Dail.
Bronius Leonavičius

Vardas Gediminas reiškia – 
ged (ilgėtis, gedėti) + 

min (minėti) = tas, kuris minimas
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KARALIUS MINDAUGAS 
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PIRMASIS IR PASKUTINIS LIETUVOS KARALIUS
Tikriausiai kai kurie jusų žino, kad liepos 6-oji vadinama 
Valstybės diena. Tą dieną buvo karūnuotas pirmasis Lietuvos 
karalius Mindaugas. Kuo šis valdovas toks ypatingas, kad jam 
paminklai statomi? 

Mindaugas – pirmasis suvienytos Lietuvos valdovas. 
Mindaugas g. apie 1200m. – 1263m. Iki jo Lietuvos valstybės 
paprasčiausiai nebuvo. Toje vietoje kur dabar yra Lietuva buvo 
apie 20 kunigaištysčių, kurias valdė atskiri kunigaikščiai, ir 
kiekvienas jų savo žemėse tvarkėsi kaip norėjo. Vieną iš 
kunigaištysčių valdė Mindaugas. Jis suprato, kad tik vieninga 
Lietuva gali tapti stipria valstybe.

Tuo laiku baltų genčių pašonėje įsikūrė kryžiuočių ir 
kalavijuočių ordinai, baltams prasidėjo sunkūs laikai. 
Įsitvirtinę kryžiuočiai ir kalavijuočiai puldinėjo juos. 
Tais laikais lietuviai dar garbino senuosius pagoniškus 
dievus, todėl Mindaugas, kad galėtų tapti karaliumi, turėjo 
priimti naują tikėjimą – krikščionybę. 

Mindaugas suvienijo kunigaištystes, apsikrikštijo drauge su 
žmona Morta, sūnumis ir 1253m. buvo karūnuotas karaliumi. 
Mindaugas pastatė savo valstybės sostinėje Vilniuje pirmąją 
katedrą. Žūtbūtinė kova tarp lietuvių ir kryžiuočių truko 
daugiau negu 200 metų. Istorijos šaltiniuose jis vadinamas 
Mindaugu Išmintinguoju. Visų Lietuvos gyventojų dėka 13 
amžiuje buvo įkurta Lietuvos valstybė.

Manoma, kad vardas Mindaugas susideda iš žodžių 
min - (minėti) + daug - (daug) = daugelio minimas, garsus.

Mindaugas buvo pirmas ir 
paskutinis Lietuvos karalius.

KAIMYNAI KRYŽIUOČIAI

Mindaugas suvienijo Lietuvos kunigaištystes.



Vytautas Didysis g. Senuosiuose 
Trakuose apie 1350m. – 1430m.
Lietuvos didžiają Kunigaištystę jis valdė beveik 40 metų, tuo 
metu ji buvo didžiausia per visa Lietuvos istoriją - nuo Baltijos  iki  
Juodosios jūros. Jis rūpinosi miestų augimu, prekyba. Jam val-
dant, atsirado pirmosios mokyklos (1397m.). Vytautas buvo 
darbštus, laisvalaikiu mėgo medžioklę ir šachmatus, be lietuvių 
kalbos mokėjo rusų, vokiečių, lenkų, lotynų ir totorių kalbas. 
Garsas apie Vytautą sklido toli už Lietuvos ribų. Vytautui net 
buvo pasiūlyta karūnuotis karaliumi. Bet labiausiai jam rūpėjo 

VYTAUTAS DIDYSIS
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Vytauto Didžiojo paminklas Kaune

apginti Lietuvą nuo Vokiečių 
ordino. Jis ėmė telkti jėgas ir 
su Lenkų karaliumi Jogaila 
įsiveržė į kryžiuočių žemę.

KODĖL 
VYTAUTAS DIDYSIS?
Savo darbais Vytautas pelnė 
pagarbą ir populiarumą visoje 
Europoje, todėl vadinamas 
Didžiuoju. Jo dėka 15a. 
pradžioje LDK tapo didžiausia ir 
galingiausia valstybe per visą 
jos gyvavimą.

Žalgirio mūšis buvo vienas didžiausių viduramžių Europoje. 
Jis įvyko 1410m. liepos 15 dieną Griunvaldo kaime 
dabartinėje Lenkijos teritorijoje. Vytautas Didysis Žalgirio 
mūšyje vadovavo jungtinei Lietuvos ir Lenkijos kariuomenei. 
Mūšio dieną Vytautas mirtinai nuvarė tris kovos žirgus. 
Mūšyje dalyvavo nuo 25000 – 85000 karių, kas antras 
lietuvių karys negrįžo namo, bet mūšis buvo laimėtas, 
Vytauto gudrios taktikos dėka. LDK IR Lenkijos kariai 
nugalėjo kryžiuočius, kurie 200 metų puldinėjo baltų žemes.

Šiandien Lietuvoje Žalgirio vardu pavadinti garsūs krepšinio 
ir futbolo klubai, prie Vilniaus pasodintas rekordinio dydžio 
užrašas iš medžių „Žalgiris 600”.

Lietuvoje Vytautui Didžiajam pastatyta daug paminklų, jo 
vardu pavadintos bažnyčios, universitetas, Kauno karo 
muziejus, mokyklos, beveik kiekviename didesniame mieste 
rasime Vytauto gatvę. 

ŽALGIRIO MŪŠIS

Vytautas, buvo vadinamas Didžiuoju,
nes jis daug nuveikė savo šalies labui

Žalgirio mūšyje buvo sutriuškintas
vokiečių ordinas
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LIETUVOS SOSTINĖS
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KUR SENOJI LIETUVOS SOSTINĖ
Senąją Lietuvos sostinę Kernavę šiandien primena keturi 
piliakalniai, iš kurių pats įspūdingiausias – Aukuro kalnas. 
Žmonės ant šio kalno gyveno daugiau nei prieš tūkstantį metų. 
Tai pagrindinė Kernavės pilies vieta. Netoli jo Lizdeikos kalnas, 
kur pagal padavimą, iki mirties gyvenęs vyriausias krivis 
Lizdeika. Čia jis kartu su vaidilutėmis kurstė šventą ugnį 
sakydavo pamokslus žmonėms, aiškindavo sapnus. Gražiausia 
Lizdeikos vaidilutė buvusi Pajauta, jos garbei pavadintas slėnis 
piliakalnių papėdėje. 13a. antroje pusėje Lietuvos valdovas čia 
įkūrė savo sostinę. Kiti trys piliakalniai saugojo pilies prieigas. 
Tarp Neries upės  ir įtvirtintų piliakalnių išsidėsčiusi Kernavė 
buvo svarbus  miestas. 14a. Ją ižpuolė ir sudegino kryžiuočiai. 
Manoma, kad pavadinimas kilęs pagal legendinio įkūrėjo 
Kerniaus vardą.

KURIAME EŽERE RASTOS AKMENINĖS GALVOS, 
O SALOJE RAUDONUOJA PILIS?

Tai per Trakus nusidriekęs Galvės ežeras. Vienoje iš daugybės salų 
kunigaikščio Gedimino palikuonys prieš daugiau nei 500 metų 
pastatė pilį. Trakuose mėgo apsistoti, ilsėtis, ir medžioti Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštytės valdovai. Tačiau dar prieš valdovus 
Galvės ežeras buvo ypatinga vieta. Protėviai tikėjo, kad Galvė 
kasmet reikalauja paaukoti po galvą. Trakų istoriniame muziejuje 
saugomos dvi akmeninės galvos rastos ežere. Matyt, bandant 
išvengti žmonių aukų, aukotos akmeninės galvos.

Vilnius yra didžiausias Lietuvos miestas,
jame gyvena apie 544000 gyventojų. 

KIEK VILNIUI METŲ?
Niekas nežino, kada tiksliai buvo įkurta Vilniaus gyvenvietė. Pirmą 
kartą Vilniaus vardas paminėtas 1323m. Tais metais kunigaikštis 
Gediminas parašė laišką Vokietijos miestams, kviesdamas atvykti 
amatininkus. Laiško parašymo data laikoma miesto gimtadieniu. 
Lietuvos sostinę 
ne kartą niokojo 
karai, gaisrai ir 
epidemijos, bet 
gyventojai vėl 
atstatydavo mies-
tą. Jis tapdavo 
dar gražesnis.

Kernavė - senoji Lietuvos sostinė.
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Mūsų istorija turtinga svarbiomis pasididžiavimo vertomis 
minėtinomis datomis. Būtent tokia yra vasario 16-toji – diena 
labai reikšminga kiekvienam lietuviui, žinančiam ir 
gerbiančiam savo šalies praeitį.

KAS GI ĮVYKO VASARIO 16-TĄ DIENĄ?
1918m. Lietuvos taryba, kurią sudarė 20 drąsių ir ryžtingų 
tautos vyrų, pasirašė Lietuvos valstybės atkūrimo aktą. Tai 
reiškia, kad Lietuva pasiskelbė laisva ir nepriklausoma (nuo 
rusų ir vokiečių) valstybe su sostine Vilniumi. Šis aktas 
vienijo žmones, kovojusius už laisvą ir neprikausomą 
Lietuvą. Pirmasis šį aktą pasirašė vienas iškiliausių lietuvių –  
Jonas Basanavičius – tarybos pirmininkas. 

1990m. Kovo 11 Lietuvos Respublikos Aukščiausioji 
Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo aktą, 
kurį Rusija pripažino 1991m.

Nuo šiol LIETUVA yra laisva ir nepriklausoma valstybė.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖ 

J.Basanavičius buvo gydytojas, 
tačiau visą gyvenimą tyrė Lietuvos 
istoriją, lietuvių kultūrą, kalbą, rinko 
tautosaką, rūpinosi švietimu. 1874m. 
parengė lietuvišką elementorių, bet 
negavo leidimo spauzdinti. Mirė 
1927m. vasario 16-tą dieną.  

Už nuopelnus Lietuvai 
J.Basanavičiui pastatyti paminklai, 
jo vardu pavadintos gatvės.

KĄ ŠVENČIAME KOVO 11–TAJĄ?

Kovo 11-tają vėl paskelbta
Lietuvos nepriklausomybė.

Vasario 16-toji Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo diena.
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LIETUVOS VALSTYBĖ 
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PIRMĄ  KARTĄ PAMINĖTAS
LIETUVOS  VARDAS

Ilgą laiką Vakarų Europoje gyvenantys žmonės apie Lietuvą 
nieko nežinojo. Mūsų šalį supo neįžengiamos girios, pelkynai. 
Lietuviai  buvo  pagonys – išpažino senąjį tikėjimą. 
1009m. vienuolis Brunonas nusprendė pakrištyti pagonis. 
Keliaudamas jis tarp girių ir pelkių surado Lietuvą. Šis įvykis 
užrašytas Kvedlinburgo miesto kronikoje. Trumpame sakinyje 
pirmąkart paminėtas Lietuvos vardas.

KUR SKUBA RAITELIS
ANT BALTO ŽIRGO?

Visos tautos ir valstybės, be vėliavos, turi ir savo 
ženklus. Dauguma tautų, jų tarpe ir JAV, turi erelius. 
Mūsų tauta turi raitelį. Nesunku suprasti kodėl? Juk 
lietuvių mylimiausias gyvulys yra ir buvo arklys. Jis ir 
dainose apdainuotas ir pasakose minimas. Jie nešė 
karius ant savo nugarų į didžiuosius žygius ir žuvo kartu 
su jais už Lietuvos laisvę. Todėl lietuviai raitelį pasirinko 
savo valstybės ženklu

Lietuvos Respublikos herbas yra Vytis – tai vienas 
seniausių herbų Europoje. Raudoname fone pavaizduo-
tas šarvuotas raitelis su kalaviju ant balto žirgo šoliuoja 
ginti Tėvynės. Prie raitelio kairiojo peties kabo mėlynas 
skydas su dvigubu kryžiumi. 

Dabar liepos 6-ąją - 
Mindaugo karūnavimo dieną - 

švenčiama Valstybės diena.

KADA LIETUVA TAMPA VALSTYBE ? 
1230m. prie baltų genčių įsikūrė kryžiuočiai. Baltams 
prasidėjo sunkūs laikai. Kryžiuočiai puldinėjo baltų gentis, 
todėl reikėjo vienytis. Tai suprato gudrus kunigaikštis 
Mindaugas ir 1253m. įkūrė Lietuvos valstybę. 

Lietuvos Respublikos herbas - Vytis.
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LIETUVOS VĖLIAVA 
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GIRDIMAS VALSTYBĖS ŽENKLAS
HIMNAS taip pat yra valstybės simbolis. Žmonės 
giedodami himną, iš pagarbos atsistoja ir gieda jį 
kartu. Yra daug lietuviškų dainų apie Tėvynę, 
Lietuvos HIMNU 1918m. tapo “Tautiška giesmė“. 
Žodžius jai parašė ir muziką pritaikė 
Vincas Kudirka.

VĖLIAVOS SPALVŲ ISTORIJA
Lietuvos tautinei vėliavai dar nėra nė 100 metų. Ji pirmą kartą 
suplevėsavo 1918m. Lietuvai tapus nepriklausoma valstybe. 
Valstybės kūrėjai karštai ginčijosi kokios turėtų būti Lietuvos 
vėliavos spalvos. Galiausiai jie nusprendė, kad spalvų reikia ieškoti 
tautiniuose audiniuose. Pirmiausia pasiūlytas žalios ir raudonos 
spalvų derinys, tačiau daugeliui tokia vėliava nepatiko. Tada sugal-
vota žalią ir raudoną papildyti geltona spalva. Dabar Lietuvos 
vėliava Trispalve vadinama todėl, kad susideda iš trijų vienodo 
pločio išilginių geltonos, žalios ir raudonos spalvų juostų.

KĄ REIŠKIA TRYS LIETUVOS VĖLIAVOS SPALVOS?
Viršutinė, geltona, reiškia saulę, gyvybę, stiprybę, ištvermę. Taip pat 
ji vaizduoja ir gelsvuosius Lietuvos javų laukus. Vidurinė, žalioji, 
Tėvynės miškus, laukus, viltį, kad Lietuva per amžius bus laisva. 
Apatinė, raudona, narsumą, už Tėvynę pralietą kraują. Lietuviai ilgai 
kariavo su priešais dėl savo tautos laisvės. Vėliavą reikia gerbti.

LIETUVOS PREZIDENTO VĖLIAVA
Lietuvos Prezidento vėliavoje pavaizduotas Lietuvos valstybės 
herbas, kurį iš abiejų pusių laiko skydininkai – baltas grifas ir baltas 
vienaragis. Grifas vėliavoje pavaiduotas kaip erelio ir liūto mišinys. 
Erelis įprasmina akylumą ir budrumą, o liūtas – jėgą ir išdidumą. O 
štai vienaragio rage slypi protas. Šis gyvūnas yra protingumo ir 
tolerancijos ženklas.

Iškelta virš prezidentūros plevėsuojanti
Prezidento vėliava reiškia, 

kad Prezidentas niekur neišvykęs.

Lietuva, Tėvyne mūsų
Tu didvyrių žeme,
Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia.

Tegul Tavo vaikai eina,
Vien takais dorybės,
Tegul dirba Tavo naudaI
Ir žmonių gėrybei.

Tegul saulė Lietuvoj 
Tamsimas prašalina,
Ir šviesa, ir tiesa
Mūs žingsnius telydi.

Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse,
Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi!

TAUTIŠKA GIESMĖ

Lietuvos himną parašė Vincas Kudirka.
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Kuo vertėsi pirmieji gyventojai Lietuvos teritorijoje?

Kurios baltų gentys išliko iki šių dienų?

Kas susapnavo geležinį vilką?

Kas vadinama Vilniaus simboliu?

Koks vienintelio Lietuvos karaliaus vardas?

Kodėl Lietuvoje švenčiama liepos 6-oji ?

Kodėl Vytatutą vadiname Didžiuoju?

Kas kovėsi Žalgirio mūšyje? Kas nugalėjo?

Kokias žinai Lietuvos sostines?

Koks didžiausias Lietuvos miestas?

Kas įvyko vasario 16-tą dieną?

Kodėl švenčiame kovo 11-tą?

Kas įkūrė Lietuvos valstybę?

Kas pavaizduota Lietuvos Respublikos herbe?

Kokių spalvų Lietuvos Respublikos vėliava?

Padeklamuok V.Kudirkos “Tautišką giesmę”.


