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Senovės lietuviams atrodė, kad visoje gamtoje gyvena ypatingos būtybės, stipresnės už 
žmogų. Jos gali daryti gera ir bloga.  

Buvo daug papročių, kaip nubaidyti piktas dvasias.  Taip pat žmonės stengėsi į savo pusę 
palenkti gerąsias dvasias, kad jos nugalėtų blogį. 

Mūsų protėviai garbino medžius, ypač ąžuolus. Jie laikė šventais upes, ežerus, kalnelius ir 
akmenis.  

Senovės lietuviai tikėjo daug dievų ir deivių. Svarbiausios buvo trys deivės: L a i m a  
(Giltinė), R a g a n a  ir Ž e m y n a .  Nuo jų priklausė žmogaus gyvenimas ir mirtis. Žmogui 
gimti ir laimingai gyventi lemdavo deivė Laima. Ji atskrenda gegutės pavidalu ir kukuodama 
pranašauja laimę ar nelaimę. 

Panaši į Laimą yra mirties deivė G i l t i n ė .  Tautosakoje jos dažnai joja ant vieno žirgo ir 
vadinamos seserimis.  

Mirties ir atgimimo deivė – Ragana. Ji yra arba nepaprastai graži, arba labai baisi: 
susivėlusiais plaukais, ilgais nagais. Ragana gali sumaišyti žmogui protą, paversti jį gyvuliu, 
atimti karvėms pieną.  

Žemyna – gyvybės, augimo ir derliaus deivė. Žmogus ir augalas gimsta iš Žemės ir grįžta į 
ją. Žemė laikyta šventa, teisinga.  

Miškai ir medžiai turėjo savo dievus ir dvasias. Lietuvių miškų deivė buvo M e d e i n ė  .  

Vyriausia dievybė buvo D I E V A S  - dangaus šviesos bei dienos, taikos ir draugystės 
globėjas. Dievas buvęs teisingas, tyras ir išmintingas.  

Galingiausias baltų dievas - P e r k ū n a s . Jis tiesus ir griežtas. Senovės žmonės jį labai 
gerbė ir jo bijojo. Perkūnas buvo įsivaizduojamas kaip jaunas stiprus vyras varine barzda, 
su kirviu rankoje.  Perkūnas nemėgsta melagių, vagių, pagyrūnų. 

Tačiau didysis Perkūno priešas – Vėlinas, karingas ir piktas. Gyveno pelkėse. 

Baltai manė, kad ąžuoluose slepiasi šventa Perkūno ugnis. Ją kūreno vaidilos, žyniai ir 
vaidilutės. Šventyklos dar kitaip vadintos ramovėmis. 
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Po šventaisiais ąžuolais  Senovės lietuvių šventykla - romuva. 

 

1. Užduotis: tekste surask pabrauktus žodzius. Uzsirašyk juos į savo žodynėlį ir 
naudodamasis žodynu, išsiaiškink, ką jie reiškia. 

 

2. Užduotis. Atskirai parašyk daiktavardžius ir būdvardžius. Jei žodis neatsako į 
klausimą kas?, pagalvok, kokia yra jo pagrindinė forma-vardininkas. Jei žodis 
panaudotas daugiskaitos formoje, kokia yra jo vienaskaita. 

Daiktavardžiai      Būdvardžiai 

gamtoje (kur?)- gamta (kas?)    ypatingos (dgsk.)-ypatinga (vnsk.) 

…………………...............................   ……………………………................. 

………………………………………..   ………………………………………... 

………………………………………..   …………………………………………. 

………………………………………..   …………………………………………. 

………………………………………..   …………………………………………. 

………………………………………..   …………………………………………. 

3. Užduotis: ant atskiro lapo nupiešk vieną senovės lietuvių dievą.  
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