
Pamoka „Viduramžių 
visuomenė: riteriai ir jų 
kasdienybė“

Pamokos veiklos  
5–6 klasių mokiniams

BENDROSIOS PROGRAMOS IR VADOVĖLIŲ TEMOS, KURIOMS TIKTŲ SIŪLOMA PAMOKA

Pamokos autoriai Pamokos uždaviniai

Pamokos tema

Pamokos tikslas

 » Analizuoti skaidrėse pateiktas 
iliustracijas ir įvardinti faktus (žodžiu).

 » Dirbant porose atlikti dvi teorines 
užduotis pagal tekstą ir iliustracijas 
(raštu).

 » Su porininku pasigaminti vieno iš 
viduramžių ginklų – arbaleto – modelį 
ir išmėginti, kaip jis veikia.

Integracija

Edukatorius Giedrius Karpinskas 
(Kauno miesto muziejus), mokytoja 
Justina Mieželė (Erudito licėjus)

Istorija, menai (muzika ir dailė), technologijos.

Viduramžių visuomenė: riteriai ir jų kasdienybė. 

įsijausti į viduramžių visuomenės riterių 
kasdienybę, analizuojant jų veiklą ir 
gyvenimo būdą.

2 PRIEDAS



Pamokos veikla Resursai Laikas

Riteriai Europoje ir 

Lietuvoje

1 min. 

2 min. 

5 min. 

2 min. 

2 min. 

2 min. 

2 min. 

2 min. 

PAMOKOS PLANAS IR REKOMENDACIJOS MOKYTOJUI

2 min.ŽIŪRĖTI ĮRAŠĄ

https://youtu.be/pl2Ga0DbdQE


PAPILDINIAI MOKYTOJUI

Pamokos veikla Resursai Laikas

Arbaleto modelio 

gamyba

15 min. 

7 min. 

5 min. 

1 PAPILDINYS

Apie riterystę Lietuvoje išliko nedaug duomenų, todėl ilgą 
laiką buvo skeptiškai vertintas jos paplitimas tarp krašto poli-
tinio elito atstovų. Bet surinktų duomenų visuma leidžia kitaip 
suvokti šios viduramžių kilmingiesiems reikšmingos gyve-
nimo formos sklaidą Lietuvoje. Su vakarietiška riterių kultūra 
lietuviai artimiau susidūrė XIV a., kai Vokiečių ordino orga-
nizuojamų žygių metu Lietuva tapo svarbiu Europos riterių 
intereso objektu. Ilgas gyvenimas viename regione neišven-
giamai lėmė abiejų pusių kilmingųjų suartėjimą, todėl XIV a. 
pabaigoje tapo dažnesni taikūs ir draugiški kontaktai tarp 
Lietuvos ir Ordino atstovų. Ordino pareigūnus ir lietuvių kuni-
gaikščius bei didikus vis labiau siejo tas pats riterių kultūros 
pasaulis. Tai patvirtina lietuvių didikų perimti riteriški herbai ir 
abipusės dovanos. Štai XV a. pradžioje Balgos komtūras „senos 
draugystės vardan“ lietuvių didikams Manvydui ir Čupurnai 
dovanų siuntė riterystės simbolius – pentinus. Vėliau dova-
noti ir kiti įvairūs riterių reikmenys.
Aktyviausiai riterių kultūra Lietuvoje sklido kunigaikščio 
Vytauto valdymo metais, kai, priėmus krikščionybę, stiprėjo 
politiniai ir kultūriniai ryšiai su Vakarų ir Vidurio Europos 
kraštais. Vos tapęs didžiuoju kunigaikščiu, Vytautas pradėjo 

rengti kryžiaus žygius. Per penkerius gyvenimo Ordino žemėse 
metus Vytautas gerai perprato tokių žygių organizacijos sub-
tilybes. Jo karinėse ekspedicijose prieš totorius, Maskvą ar 
Naugardą dalyvaudavo Ordino riteriai ir riteriai iš Lenkijos, 
Čekijos, Silezijos, Vokietijos. Tai, kad šie žygiai buvo ne tik 
politinių Vytauto planų dalis, bet ir riteriško gyvenimo forma, 
liudija ta proga jo dvare apsilankydavę viduramžių Vakarų 
Europos karalių, didikų rūmų heroldai (šaukliai) iš Burgundijos, 
Italijos ar Austrijos. Vytauto dvaras pamažu tapo riterių kul-
tūros židiniu regione. Institucinį šios kultūros pobūdį atspindi 
oficialios heroldo pareigybės įsteigimas. Juo tapęs Niklas 
Lučka pagal to meto europinį paprotį buvo vadinamas šalies 
vardu Litherland – Lietuva. Jis turėjo rūpintis riteriško gyve-
nimo formų sklaida valdovo dvare. Žinoma ir viena šio heroldo 
istorija. 1403 metais grupė Lietuvos didikų pasiuntė heroldą 
pas jų valdovą įžeidusį Brandenburgo komtūrą (karinio ordino 
pilies ir jos srities valdytoją) Markvardą Zalcbachą ir iškvietė jį 
į kovą. Bet ši kova, turėjusi vykti pagal riteriškos kovos taisy-
kles suvažiavimo prie Dubysos metu, dėl neaiškių procedūrinių 
priežasčių neįvyko. Riterių turnyrai Vytauto aplinkoje buvo 
praktikuota pakėlimo (įšventinimo) į riterius ceremonija. To 

4.30 min.ŽIŪRĖTI ĮRAŠĄ

https://youtu.be/GAl8eAX3wUE


meto dokumentuose prie visų Vytauto laikų žymesnių didikų 
vardų galima pamatyti lotynišką apibūdinimą miles strenuus, 
kuris reiškė riterio šventimus priėmusį asmenį. Pagrindinis 
pakėlimo į riterius ceremonijos momentas buvo pašventini-
mas ir apjuosimas riterio diržu. Tik tokią ceremoniją patyręs 
asmuo galėjo būti laikomas visateisiu riteriu ir dalyvauti rite-
rių turnyruose.
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Viduramžiais pėstininkų riterių bei raitų riterių turnyrai buvo 
rengiami feodalų iniciatyva pilyse ir mugėse. Į kautynes atvyk-
davo tiek kalavijo profesionalai – karų ir kautynių veteranai, 
tiek ir jauni, šlovės bei turtų trokštantys vyrai. Riterių turny-
ruose buvo kaunamasi dėl įvairių priežasčių – piniginių prizų, 
garbės, siekiant apginti nugalėtojo reputaciją arba išgarsėti.

1453 m. Jo priežastis – abiejų valstybių nesutarimai dėl anglų 
valdomų Prancūzijos teritorijų. 
Vienas pirmųjų ir svarbiausių karo mūšių vyko prie Kresi 
(Crecy). Paveikslėlyje pavaizduotas anglų lankininkų ir pran-
cūzų (daugiausia su italų samdiniais) arbaletininkų susidūrimas. 
Prancūzai, turėję kiekybinį pranašumą, buvo sutriuškinti.
Kitame paveikslėlyje pavaizduotas Trisdešimties mūšis. 
Konfliktuojančių pusių karo vadai sutarė, kad kiekvienas išrinks 
po trisdešimt vyrų – riterių ir ginklanešių, kurie susikaus tar-
pusavyje. Mūšis tarp anglų ir prancūzų truko kelias valandas, 
jį stebėjo gausi minia. Kova trumpam nutraukta, kad sužeis-
tieji būtų sutvarstyti, o žiūrovai galėtų pasivaišinti užkandžiais 
ir gėrimais. Galų gale žuvo devyni anglų riteriai, likusieji pasi-
davė ir šį kartą pergalę šventė prancūzai.

Ietis – ilgakotis (nuo 1,5 iki 6 m ilgio) duriamasis ginklas, 
paprastai sudarytas iš medinio ilgo koto su antgaliu (ietigaliu), 
naudotas medžioklėje ir kautynėse (kaip kirstynių ar svaido-
masis ginklas). Paprasčiausiais atvejais ietigalis yra ne antgalis, 
o tiesiog nusmailintas galas. Tai vienas archaiškiausių ginklų, 
jų likučių aptinkama itin senų stovyklaviečių kasinėjimuose.
Akstis – trumpa (~1 m ilgio) lengva svaidomoji ietis su akme-
niniu, kauliniu ar metaliniu antgaliu. Akstys konkuruodavo su 
lankais. Akstys patogios tuo, kad jas svaido viena ranka, kitoje 
galima laikyti skydą ar pavadį (jei akstininkas raitas), o lanki-
ninkas šaudo abiem rankomis.
Svaidomųjų iečių (aksčių) giminaičiai – lankų ir arbaletų strėlės.
Lankas – senovinis rankinis ginklas strėlėms svaidyti, panau-
dojant strypo elastingumą. Sudarytas iš sulenkto medinio ar 
kitokio strypo ir tarp strypo galų įtemptos templės. Traukiant 
templę, lankas lenkiasi ir jo strypo galuose kaupiasi potencinė 
energija, kuri, atleidus templę, virsta kinetine strėlės energija.
Arbaletas – tai mechanizuotas lankas. Arbaletą sudaro pats 

lankas su skersiniu strypu (rankena) ir templės ištempimo bei 
paleidimo mechanizmais. Arbaletas lenkia lanką tikslumu ir 
galia, bet smarkiai nusileidžia šaudymo sparta. Šaudymui iš 
arbaleto naudojamos specialios strėlės, kurios paprastai yra 
trumpesnės ir storesnės negu lanko.
(Pasiūlymas mokytojams – jei norite praplėsti mokinių žinias 
apie viduramžių karybą ir išbandyti ginklus – arbaletą, lanką, 
rekomenduojama sudalyvauti Kauno miesto muziejaus Pilies 
skyriaus edukaciniame užsiėmime „Kauno pilies lankininkai“).

Šarvus sudarė šios dalys (ne visi šarvai turi visas čia 
išvardytas dalis):

• galvos šarvai: šalmas (galintis turėti antveidį), 
antsmakris;
• kaklo šarvai: goržetas;
• liemens šarvai: kirasa / krūtinšarvis (kartais – tik 
antkrūtinis), šarvinis sijonėlis;
• rankų šarvai: antpečiai, antdilbiai, antžasčiai, šar-
vinės pirštinės, kartais ir antalkūniai, pažastiniai 
skydeliai;
• kojų šarvai: grandelinės kojinės, antšlauniai, 
antkeliai, antblauzdžiai, sabatonai (šarviniai batai);
• skydas.
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Užduočių nuotraukos (2 priedas) priklauso VšĮ „Viduramžių pasiuntiniai“.

Užduočių teksto šaltinis (2 priedas): Pažvelk iš arčiau į viduramžius. Andrea Bachini. 2005. Šviesa.
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Teksto analizė

Perskaitykite tekstą ir surašykite 
lentelėje reikiamus dalykus:

Norbertui Ardriečiui sukako dvidešimt. Po daugiau nei dvylikos grafo de 
Gineso dvare praleistų metų, rytoj jis pagaliau taps riteriu.

Į pilį jis, kaip riterio ginklanešys, atvyko dar būdamas vaikas. Čia išmoko 
jodinėti, prižiūrėti žirgus, kautis ilgu, sunkiu kalaviju ir gintis skydu bei 
šarvais. Jis lavinosi, mokėsi doros, drąsos ir išminties, kad ateityje galėtų 
kautis vardan kilnaus tikslo. Rytoj jo kalavijas bus pašventintas, ir grafas de 
Ginesas per įšventinimą įteiks jį kartu su pentinais ir apsiaustu. O paskui – 
šventė! Žinia apie turnyrą pasklido toli už grafystės ribų, ir iš visų kraštų į 
pilį prigužėjo riterių bei pirklių.

Karaliaus rūmų vyriausias vyriausiasis valdytojas gerokai paplušėjo, kad 
viskas būtų paruošta laiku. Dabar jis dar sykį tikrino, ar tikrai viskam tinka-
mai pasirengta. Ceremonijų menėje jis apžvelgė stalą, ant kurio turėjo būti 
grafo de Gineso dovanos riteriui: kalavijas, pentinai, apsiaustas... Tačiau 
apsiausto nebuvo! Rūmų valdytojas apie tai nedelsdamas pranešė grafui, 
o šis sugriaudėjo:

-- Įsakau rasti apsiaustą!

Tuo metu mažasis Pilypas bėgo įvijais bokšto laiptais. Jo pečius gaubė gražus, 
tik ilgokas apsiaustas, jis pynėsi tarp kojų ir kliudė judėti. Aštuonmetis 
Pilypas buvo jauniausias ginklanešys pilyje. Vieną dieną ir jis taps kilniu, 
doru riteriu.

Nuo tada, kai tėvas jį apgyvendino Gineso pilyje, Pilypas svajojo apie 
nuotykių ir kovų kupiną riterio gyvenimą. Tądien kopė į bokšto viršūnę, 
norėdamas iš slibino nagų išvaduoti savo širdies damą, o kad žygis būtų 
panašesnis į tikrą, ant pečių užsimetė ceremonijų salėje gulėjusį apsiaustą.

-- Aš – Pilypas Ardrietis! Mirtis niekingajam slibinui!

Ir bėgte laiptais aukštyn su plazdančiu ant pečių apsiaustu.

Tačiau kilnusis riteris buvo dar labai nepatyrę. Kojos susipynė apsiauste ir... 
dun dun dun!!!... jis nusirito laiptais iki pat apačios. Išgirdę triukšmą, subėgo 
žmonės ir visi pamatė, kas gaubia jo pečius.



-- Dabar tau teks pasiaiškinti grafui!
Pilypas buvo nuvestas pas grafą. Ašarodamas viską jam papasakojo, o 
grafas de Ginesas jaunėliui atleido ir tarė:

-- Tavo noras tapti riteriu didelis, todėl rytoj per ceremoniją stovėsi gar-
bingoje vietoje.

Rytojaus dieną ceremonijų menėje, pilnoje žmonių, grafas de Ginesas įteikė 
Norbertui Ardriečiui pentinus, kalaviją ir apsiaustą, tardamas:

-- Saugosi Bažnyčią. Ginsi silpnuosius. Niekada nesitrauksi priešo aki-
vaizdoje. Niekada nemeluosi ir laikysiesi duoto žodžio.
Tada Norbertas Ardrietis ištarė priesaikos žodžius:

-- Mano siela priklauso Dievui. Mano gyvenimas priklauso karaliui. Mano 
širdis priklauso damai, garbei ir man.
Mažasis Pilypas įsiminė šiuos žodžius, kad atėjus laikui ir jis galėtų juos ištarti.

Tekstas iš knygos „Pažvelk iš arčiau į viduramžius“. Andrea Bachini. 2005. Šviesa.
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Iliustracijų analizė

Apibūdinkite iliustracijas 
panaudodami šiuos žodžius: 
turnyras, raitelis, žirgas, 
pentinai, kalavijas, ietis, šarvai, 
šalmas, skydas, herbas.

Panaudotus žodžius pabraukite.

„Viduramžių pasiuntiniai“ riterių turnyro rekonstrukcija, fot. VšĮ „Viduramžių pasiuntiniai“
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1 PAV.

2 PAV.

Jums reikės: medinių iešmelių (a), lipnios juostos (b), 
liniuotės (c), žirklių (d) ir virvelės (e). Smailius pagaliukų galus 
nukerpame žirklėmis, o jeigu pagaliukai storesni, galima galus 
nulaužti prie kieto pagrindo prispaudus liniuote.

Lipnia juosta iš abiejų galų apvyniojame 
du ritinėlius: vieną – 2 pagaliukų, o kitą – 
4 pagaliukų. 2 pagaliukų ritinėlį dar galite 
apvynioti per vidurį. Lipnią juostą vyniokite  
iš abiejų galų palikdami šiek tiek vietos.

b

e

d
c

a



4 PAV.

5 PAV.

Susikryžiavimo vietą iš visų pusių apvyniokite 
lipnia juosta taip, kad neslankiotų. Tuomet prie 
abiejų kryžiaus sparnų pririškite virvutę. Ji turi 
būti tokio pat ilgio kaip sparnai.

Naudokitės arbaletu saugiai ir 
šaudykite tik į taikinį!

Arbaleto strėlę atstos pagaliukas smailiu 
galu. Buką pagaliuko galą pridėkite prie 
virvutės per vidurį ir tempkite į save. 
Tempiant lenksis arbaleto sparnai. Atleidę 
nykščiu prispaustą strėlę iššausite. Taikinį 
galite pasidaryti iš kartono dėžės. 

3 PAV.

2 pagaliukų ritinėlį prakiškite pro 4 pagaliukų 
ritinėlį, jį praskėtę. Tuomet stumkite iki kurio 
nors galo ir sulyginkite, kad išeitų kryžius.




