
Istorijos metinių projektų temos 2015 – 2016m. 
(5-12 klasės) 

 
Tema Temos paaiškinimas 

Tautinio kostiumo istorija 
(Rekomenduojama 5-9 klasių 
moksleiviams.) 

Tikslas: susipažinti su pasirinkto Lietuvos regiono 
tautinio kostiumo savitumu, istorija ir dėvėjimo 
specifika. Aptarti įvairių amžiaus grupių ir abiejų 
lyčių tautinio kostiumo specifiką. 
 
Reikalavimai ir rekomendacijos:  

• Pačiam domėtis ir surinkti duomenis apie 
pasirinkto Lietuvos regiono tautinio 
kostiumo savitumą, „madas“, dėvėjimo 
specifiką. 

• Pateikti tautinio kostiumo aprašymą 
(spalvos, raštų deriniai, siuvinėjimo ar 
nėrimo specifika, galvos apdangalai, 
papuošalai, avalynė ir t.t.). Nurodyti kas tokį 
drabužį ir kokia proga galėjo dėvėti (pvz.: 
mergaitė, ištekėjusi moteris, tai darbo ar 
išeigos drabužis ir t.t) . Jei įmanoma, turi 
būti nurodyta, kur šis kostiumas randamas 
(knygose, internetiniuose puslapiuose, 
muziejaus ekspozicijoje, meno kolektyvo 
atlikėjų kostiumas, privataus asmens 
nuosavybė), pateikti nuotraukas ar piešinius 
atskleidžiančius tautinio kostiumo ypatumus. 

• Turi būti įterptotos nuotraukos, piešiniai. 
• Pateikiama apžvalga su išvadomis apie tai, 

kas yra būdinga pasirinkto Lietuvos regiono 
tautiniam kostiumui ir jo raidai. 

• *Galima pagal pateiktas rekomendacijas 
nagrinėti pasirinktos Lietuvoje gyvenančios 
tautinės mažumos tautinio kostiumo 
savitumą, pvz.: karaimų, totorių, lenkų ir t.t., 
ypač jei vaikas yra tos tautos atstovas. 

• Darbas gali būti pateikiamas norima 
pasirinkta forma: kaip aprašymas, 
lankstinukas, laikraštukas, albumas ir t.t. 

• Susirinkusiems pristatomas pasitelkiant 
skaidres arba net dėvint tautinius kostiumus. 

Mano miesto gatvių 
pasakojimas 
(Rekomenduojama 6-8 klasių 
moksleiviams) 

Tikslas: susipažinti su Vilniaus miesto gatvėmis. 
Pasirinkti penkias – šešias gatves, kurios pavadintos 
garsių asmenų vardais. Išsiaiškinti, kuo šie asmenys 
garsūs, kaip susiję su pasirinkto miesto praeitimi, 
išsiaiškinti nuo kada ir kodėl gatvėms suteiktas 
minėtų asmenų vardas. 
 



Reikalavimai ir rekomendacijos: 
• Pasidomėti Vilniaus miesto gatvėmis. 

Atrinkti kelias gatves, kurių praeitimi 
domėsis 

• Susirasti literatūrą ir šaltinius, kurie padės 
domėtis ir tirti miesto praeitimi. 

• Susipažinti ir trumpai pristatyti asmenų 
gyvenimą ir nuopelnus, kurių vardai suteikti 
miesto gatvėms.  

• Nustatyti, kokie reikalavimai keliami 
asmeniui, kad pastarojo vardas būtų suteiktas 
gatvei. 

• Pasidomėti, kaip minimos asmenybės 
susijusios su minėtu miestu. 

• Pateikti vaizdinę medžiagą (nuotraukas, 
piešinius, gal net miesto žemėlapį ), 
iliustruojančią minimos gatvės vaizdus, 
asmens atvaizdą, kurio vardas suteiktas 
gatvei. 

• Išsiaiškinti kas, kada ir kodėl stengėsi, kad 
minimų asmenų vardai taptų miesto gatvių 
pavadinimais. Išsiaiškinti kaip anksčiau 
gatvės buvo vadinamos. 

• Pasidomėti, kokie žymūs ar išskirtiniai 
asmenys gyveno ar gyvena šiose gatvėse. 

• Nurodyti naudotų tyrimui šaltinių ir 
literatūros sąrašą. 

• Darbas gali būti pateiktas kaip esė, laikraštis, 
bukletas, raštu, kaip tiriamasis darbas.  

• Susirinkusiems pristatomas skaidrių pagalba 
arba tyrėjo pasirinkta kita forma. 

Ką mums pasakoja Lietuvoje 
esančios ir randamos 
mumijos?  
(Rekomenduojama 9-12 klasių 
moksleiviams) 

Tikslas: suvokti, kokiems palaidojimams yra 
taikomas mumijos terminas. Apibūdinti ir 
klasifikuoti Lietuvoje esančias mumijas. Susipažinti 
su mumijų susidarymo ar patekimo į Lietuvą 
teorijomis. Nustatyti, kokių asmenų palaidojimai 
šiandien yra tapę mumijomis. Kokios “legendos” 
sklando visuomenėje apie mumijas ir kokie yra 
mokslininkų komentarai paneigiantys įvairius 
spėliojimus ir gandus. 
 
Reikalavimai ir rekomendacijos:  

• Atskleisti kokiam palaidojimui taikomas 
mumijos apibūdinimas. Kokia tokio 
palaidojimo specifika, mumijų natūralūs 
susiformavimo veiksniai. 

• Kaip įmanoma klasifikuoti ir pagal kokius 
pasirinktus kriterijus Lietuvoje esančias 
mumijas. 



• Pasidomėti, kuo buvę išskirtiniai gyvi 
asmenys, kurių mumijos yra rastos ir 
saugomos šiandien. 

• Atskleisti kokios nuostatos, “legendos” 
visuomenėje vyravo , kalbant apie mumijas. 

• Pateikti mokslininkų komentarus, kuriais 
sugriaunamos visuomenėje vyravusios 
klaidingos nuostatos. Atskleisti netikėtus 
mokslininkų atradimus, tiriant šiuos keistus 
palaidojimus. 

• Pateikti iliustracijas, pvz.: piešinius, 
nuotraukas. 

• Darbas gali būti pateiktas aprašymo (apimtis 
- iki 10 puslapių) ar kita forma. 

• Būtina apibendrinti ir kritiškai įvertinti 
surinktus duomenis. 

• Pateikti išvadas, atsižvelgiant į darbo tikslą. 
• Pateikti naudotų šaltinių ir literatūros sąrašą. 
• Pristatyti pasirinkta tyrėjo forma 

Ką mums pasakoja didikų 
heraldiniai ženklai miesto 
statiniuose? 
(Rekomenduojama 8-12 klasių 
moksleiviams) 

Tikslas: susipažinti su anksčiau gyvenusių asmenų 
ir (ar) šeimų heraldiniais ženklais, išsiaiškinti tų 
ženklų pavadinimus, prasmę, spalvinius derinius. 
Išsiaiškinti, kiek tie ženklai yra informatyvūs 
dabartiniams miestiečiams. 
 
Reikalavimai ir rekomendacijos: 

• Išsiaiškinti, kas tai yra heraldiniai ženklai, 
kaip jie sudaromi, vaizduojami ir vadinami, 
kam ir už ką buvo suteikiami. 

• Išsiaiškinti kodėl heraldiniai ženklai 
aptinkami ant pastatų fasadų, atminimo 
lentose. 

• Apklausti miesto gyventojus, pagal paties 
moksleivio paruoštą klausimyną, ar 
gyventojai kreipia dėmesį į esančius ant 
statinių heraldinius ženklus, kiek 
informatyvūs šie ženklai šiandienos žmogui 
ir t.t. Atskleisti kokie respondentų buvo 
“įdomesni“ atsakymai, kiek respondentų 
žinojo teisingus atsakymus. 

• Savarankiškai išanalizuoti surinktą medžiagą 
bei apklausos rezultatus ir pateikti 
įvertinimus. 

• Turi būti pateikti piešiniai, nuotraukos, 
statistiškai apdorotų duomenų shemos, 
diagramos ir t.t. 

• Tyrimo medžiagą pateikti moksleiviui 
priimtinu būdu ir stiliumi (aprašymas, 
dienoraštis ir t.t.). 



• Pateikti išvadas, atsižvelgiant į darbo tikslus. 
• Pateikti naudotų šaltinių ir literatūros sąrašą. 
• Pristatyti pasirinkta tyrėjo forma. 

Ką mes žinome apie S. 
Dariaus ir S. Girėno 
legendinį skrydį? 
(Rekomenduojama 10 ir 12 
klasės moksleiviams) 

Tikslas: Susipažinti su S. Dariaus ir S. Girėno 
biografijomis, jų veikla, amžininkų verinimu, to 
meto žiniasklaidoje ir literatūroje vyraujančiu šių 
asmenų sukurtu įvaizdžiu. Rasti prieštaringus šių 
asmenybių vertinimus. 
 
Reikalavimai ir rekomendacijos: 

• Susipažinti su aviatorių gyvenimo 
aprašymais ir šių asmenų vertybinėmis 
nuostatomis. 

• Pasidomėti, kaip aviatoriai buvo vertinami 
amžininkų, kaip pakito šiais laikais jų 
asmenybių bei skrydžio vertinimas. 

• Atskleisti, skirtingus šių asmenybių ir atlikto 
žygio vertinimus. 

• Aptarti, kas ir dėl kokių priežasčių sukūrė 
būtent tokį šių aviatorių vaizdinį istoriniame 
kontekste. 

• Pateikti išvadas, atsižvelgiant į darbo tikslus.  
• Nurodyti naudotos literatūros ir šaltinių 

sąrašą. 
Vilniaus legendų žemėlapis 
(Rekomenduojama 5-6 klasių 
moksleiviams) 

Tikslas: susipažinti ir sudaryti Vilniaus vietovės 
legendų žemėlapį su tų legendų rinkiniu. 
 
Reikalavimai ir rekomendacijos: 

• Parinkti legendas ir sakmes, kurios bus 
pavaizduotos žemėlapyje.  

• Būtų priimtina pasirinkti jau esamą vietovės 
žemėlapį arba savarankiškai sukurti naują.  

• Parengti atskirą trumpai atpasakotų legendų 
ir sakmių rinkinį, kuris atliktų gido po 
apylinkes ir žemėlapio priedo funkciją. 

• Nurodyti šaltinius, kuriais remiantis 
atpasakojamos legendos ir sakmės, t.y. 
nurodyti šaltinių ir literatūros sąrašą. 

Svarbiausių XX a. Lietuvos 
istorijos įvykių dešimtukas 
(Rekomenduojama 5-6 klasių 
moksleiviams) 

Tikslas: trumpai ir patraukliai pateikti informaciją 
apie svarbiausius įvykius. 
 
Reikalavimai ir rekomendacijos: 

• Parinkti dešimt, tyrėjo nuomone, svarbių 
mūsų šalies praeities įvykių. 

• Trumpai nupasakoti, kuo tas įvykis svarbus 
Lietuvai, pagrįsti pasirinkimo motyvus. 

• Žymiausių XX a. Lietuvos įvykių atranka 
gali būti sudaryta remiantis savarankiškai 
atliktos apklausos rezultatais. Atsižvelgiant į 



apklausos duomenis, gali būti ne 
chronologiškai, o pagal svarbą pateikiama tų 
įvykių apžvalga. 

• Žymiausių praeities įvykių aprašymas gali 
būti iliustruotas vaizdine medžiaga 
(moksleivio pieštomis iliustracijomis, 
nuotraukomis ir t.t.). 

• Baigtas darbas gali būti pateikiamas 
lankstinuko, laikraštuko ar kitomis 
formomis.  

• Pateikti išvadas, atsižvelgiant į darbo tikslus. 
LDK didžiųjų kunigaikščių 
sutuoktinių galerija 
(Rekomenduojama 8-9 klasių 
moksleiviams) 

Tikslas: susipažinti su minimo periodo pirmųjų 
ponių mentalitetu ir išryškinti jų įtaką LDK 
politiniam ir ekonominiam gyvenimui. 
 
Reikalavimai ir rekomendacijos: 

• Sudaryti LDK didžiųjų kunigaikščių 
sutuoktinių sąrašą, pradedant Mindaugo 
žmona ir baigiant Žygimanto Augusto 
sutuoktinėmis. 

• Aprašyti jų kilmę (iš kokios giminės ir 
krašto kilusios), religiją, išprusimą, tautybę, 
kur ilgiausiai gyveno, kada tapo ir kiek metų 
buvo LDK didžiojo kunigaikščio žmona, 
koks jos ir sutuoktinio amžiaus santykis, 
kiek turėjo ir užaugino vaikų, kokį vaidmenį 
atliko LDK gyvenime. 

• Gali atsispindėti „pikantiški“ elementai, davę 
peno žmonių apkalboms. 

• Darbas gali būti pateiktas aprašymo (apimtis 
- iki 10 puslapių) ar kita forma. 

• Apibendrinant ir sisteminant gautus 
duomenis, gali būti sudaromos įvairios 
statistinės lentelės, diagramos ir kt. 

• Būtų priimtinos savarankiškai atliktos 
apklausos, autoriaus nuomonė. 

• Pateikti išvadas, atsižvelgiant į darbo tikslą. 
• Pateikti naudotų šaltinių ir literatūros sąrašą. 

Lietuvos monarchijos 
kūrimo byla 
(Rekomenduojama 10 ir 12 
klasių moksleiviams) 

Tikslas: apsvarstyti, kaip buvo realizuojama 
monarchijos idėja Lietuvoje. 
 
Reikalavimai ir rekomendacijos: 

• Trumpai apžvelgti įvykius nuo XIII a. iki 
XX a. vidurio. 

• Aptarti, kas ir dėl kokių priežasčių 
propagavo monarchijos idėjas. 

• Nusakyti Lietuvos monarchijos idėjos 
realizavimo nesėkmės priežastis. 

• Apžvelgti dabartinės Lietuvos piliečių 



požiūrį į monarchijos galimybę Lietuvoje. 
• Būtų priimtina apklausų, pokalbių, 
žiniasklaidoje esančių nuomonių analizė. 

• Pateikti išvadas, atsižvelgiant į darbo tikslus.  
• Pateikti naudotų šaltinių ir literatūros sąrašą 

Pilietiškumo ir tautiškumo 
svarba dabartiniam Lietuvos 
Respublikos piliečiui 
(Rekomenduojama 11 ir 12 
klasių moksleiviams) 

Reikalavimai ir rekomendacijos:  
• Moksleivis privalo savarankiškai 

suformuluoti ir iškelti tyrimo tikslus ir 
uždavinius. 

• Darbas turi būti nuoseklus (įžanga, 
dėstymas, išvados). 

• Aptarti ir paaiškinti darbo rašymui 
pasirinktus tyrimo metodus ir jų taikymo 
būdus. 

• Galima pasinaudoti jau esama tyrinėtojų 
surinkta medžiaga. Jeigu imamos citatos, 
privaloma nurodyti šaltinius. Citatos turėtų 
būti interpretuojamos, t.y. arba jos 
paneigiamos, arba joms pritariama. 

• Rekomenduojama savarankiškai sudaryti 
klausimyną ir apklausti ne mažiau kaip 20 
respondentų (abiejų lyčių ir įvairaus 
amžiaus, įvairių tautybių). 

• Darbe naudojamus statistinius duomenis 
galima pateikti tekste, lentelėse, grafikuose ir 
kt. 

• Rekomenduojama derinti moksleivio 
surinktą medžiagą su jau esančia publikuota 
tyrėjų nuomone. 

• Darbe turėtų atsispindėti moksleivio 
nuomonė, vertinimai. 

• Nurodyti, kokie netikėtumai ir sunkumai 
buvo iškilę renkant duomenis ir juos 
analizuojant. 

• Suformuluoti išvadas, atsižvelgiant į iškeltus 
tikslus. 

 
Techniniai tiriamojo darbo reikalavimai: 

• Titulinis lapas (tyrėjo vardas, pavardė, 
mokymosi įstaiga, tyrimo tema, data). 

• Turinio lapas. 
• Darbo apimtis – iki 15  A4 formato puslapių. 
• Puslapiai numeruojami (išskyrus titulinį 

lapą). 
• Iškeliamos citatų nuorodos. 
• Lentelės ir grafikai sudaromi naudojantis 

„MS Exel“ ir kitomis standartinėmis 
programomis. 

• Pateikiamas šaltinių ir literatūros sąrašas. 



 
 

Preliminarus projektinio darbo grafikas 
 
 

Projekto etapas Trukmė 

Darbo temos pasirinkimas ir literatūros, šaltinių paieška. Rugsėjis  

Literatūros ir šaltinių tyrimas. Spalis 

Temos nagrinėjimas, rašymas (skyrius, tyrimo dalis). Lapkritis 

Tyrimas ir rašymas. Gruodis - Vasaris 

Temos išnagrinėjimas, apibendrinimas ir ruošimasis 
prezentacijai. Kovas - Balandis 

 
 
 


