
Integruota veikla pradinių klasių 
mokiniams

„Žemėj Lietuvos“

Parengė Jovarų pagrindinės mokyklos mokytojos 
L. Butvydienė ir D. Šlionienė





Šiais mokslo metais Jovarų 
pagrindinėje mokykloje vyko integruota 

pasaulio pažinimo, anglų kalbos ir muzikos 
popietė „Žemėj Lietuvos “.

Joje dalyvavo 2 ir 3 klasių mokiniai.



• Popietės metu vaikai susipažino su 
Lietuvos istorija, pilimis ir piliakalniais.
• Prisiminė šventes, per kurias  
keliama Lietuvos trispalvė vėliava. 
• Anglų kalba įvardijo, kas jiems yra 
Lietuva, kas joje gyvena. 
• Mokiniai dainavo dainas lietuvių ir 
anglų kalba apie savo gimtąjį kraštą. 



Žinant Lietuvos istoriją ir svarbius įvykius, 
vaikams buvo dar smagiau laukti artėjančio 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 
šimtmečio.



Integruotą popietę mokiniams vedė 
mokytojos L. Butvydienė, D. Šlionienė, R. 
Fominichienė, L. Trijonienė ir V. Antanavičienė























Rašytiniuose šaltiniuose Lietuvos vardas pirmą 

kartą pamin÷tas 1009 metais.



1253 metais pirmuoju ir 
vieninteliu Lietuvos 

karaliumi buvo vainikuotas 
Mindaugas.

Lietuva tapo karalyste ir 
visateise Europos valstybe.



Didieji Lietuvos valdovai

Viena garsiausių Lietuvos valstyb÷s 
valdovų giminių yra Gediminaičiai.

Šios gimin÷s pavadinimas kilo nuo 
kunigaikščio Gedimino.



Valdant Gediminui Lietuva tapo didžiule 

valstybe, ją prad÷jo vadinti

Lietuvos Didžiąja Kunigaikštyste.



Gediminaičių gimin÷

Lietuvą vald÷ beveik 300 metų.



Po Gedimino mirties 

valstyb÷s valdymą per÷m÷ jo 
sūnūs: Algirdas ir Kęstutis.

Kęstučio sūnus Vytautas 
Didysis dar labiau išpl÷t÷ 
Lietuvos valstyb÷s valdas ir ją 
pakrikštijo.

Vytautą didįjį buvo nutarta 
vainikuoti Lietuvos karaliumi, 
bet jis netik÷tai mir÷.



Lietuva- piliakalnių šalis

Kad apsisaugotų nuo priešų, senov÷s lietuviai savo gyvenvietes, 
pilis dažniausiai stat÷ ant kalvų sunkiai prieinamose vietose- upių 
santakose, ežerų pusiasaliuose. Tokios kalvos vadinamos 
piliakalniais.



Statūs piliakalnių šlaitai buvo tvirtinami rąstais, akmenimis, 
už jų kasami grioviai.

Piliakalnio viršuje esančią aikštelę su ūkiniais ir 
gyvenamaisiais pastatais juos÷ gynybin÷ siena.



Pilys būdavo medin÷s.
V÷liau atsirado ir mūrinių, pastatytų iš lauko akmenų.

Daugelis papilių ilgainiui išaugo į miestus.



Kauno pilis



Gedimino pilis



Trakų pilis



Kauno pilis



Lietuvos trispalv÷ 





Valstybin÷mis 
švent÷mis pažymimi 

reikšmingi valstyb÷s 
įvykiai



Lietuvoje yra 19 švenčių metuose, kai 

keliamos v÷liavos



Svarbiausios Lietuvos valstyb÷s 

švent÷s:



Per Lietuvos valstybines šventes visoje 

šalyje 

Žmon÷s šoka, dainuoja, deklamuoja eiles.

Sulaukiama daug sveikinimų, svečių iš kitų valstybių.

iškeliamos trispalv÷s, 

rengiami koncertai, eisenos.



Kas buvo pirmasis ir vienintelis 

Lietuvos karalius?

Vytautas

Kęstutis

Mindaugas



Kaip vadinasi vienintel÷ saloje 

pastatyta Lietuvos pilis?

Gedimino pilis

Trakų pilis

Kauno pilis



Kokios svarbiausios Lietuvos 

valstyb÷s švent÷s?

Šv. Kal÷dos, Užgav÷n÷s, Mamos 
diena;

Vasario 16 – oji, Kovo 11 – oji, 
Mindaugo karūnavimo diena;

V÷liavos diena.



Lithuania‘s flag is:

Green, red and blue;

Yellow , green and brown;

Yellow, green and red.



It‘s capital is:

Kaunas

Vilnius

Taurag÷




