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• Galimybė domintis savo artimų žmonių istorija 
(likimais) –atpažinti  laikmečio istoriją

• Galimybė pačiam mokiniui  tapti „tyrėju“ (dirbti su 
pirminiais šaltiniais, atskirti faktą nuo 
interpretacijos, palyginti kelis šaltinius, patirti 
istorijos pagalbinių mokslų - pvz. geneologijos –
galimybes, padaryti išvadas)

• Galimybė derinti teoriją ir praktiką mokantis 
socialinius mokslus 

• Galimybė suvokti, jog esi giminės tęsėjas.

• Tarpdalykinė sinergija ( geografija, istorija, IT, 

biologija, etika ir kt. ) 

Kodėl vykdomas projektas „Mano 

šeimos istorija ir geografija“?



Ekologija, biotopas, biocenozė...

• Ar tai negalėtų būti šeimos nariai, giminaičiai 

aplinka, kurioje visi jie gyvena, dirba?

• Ar mums nesvarbi jų ateitis, išlikimas?

• Ar mums nesvarbu, ką mes paveldime iš savo 

šeimos ir ką perduosime savo vaikams?



!!!

• Lietuvos gyventojų skaičius mažėja 
(2012 m. 2,988mln.).

• Vidutinis Lietuvos šeimos dydis – trys asmenys.

• Dažnoje giminėje dominuoja senyvo amžiaus žmonės.

• Daug lietuvių išvyksta svetur užsidirbti, mokytis arba 
visam laikui. 



!!!

• Išblaškytose šeimose, giminėse silpnėja 

tarpusavio ryšiai, mažėja bendravimo, tarpsta 

susvetimėjimas, užmirštama istorija, tradicijos.

• Nesveika mityba, žalingi įpročiai,

nejudri gyvensena irgi naikina giminę.



Pasirengimas

• Atmintinės

• Reikalavimai

• Teorinės žinios



Kaip prakalbinti atmintį?

• „Prisijaukinti“ pašnekovą (pelnykime 
pasitikėjimą, neklausinėkime per prievartą, 
nurodykime  pokalbio tikslą)

• Būti itin atidžiam (gali trikdyti  užsirašymas)

• Būti kantriam (pradėjus pasakoti istoriją, 
leiskime pabaigti; pereikime prie rūpimos temos 
daliniais klausimais, klausinėkime neskubindami)

• P.S. žinoti, kad vertingiausia atsiminimų dalis 
– asmeninė patirtis, situacijos, kurių dalyvis 
buvo pats pašnekovas



Geografija

• Skirtingų kartų šeimos dydis (vaikų skaičius 
šeimoje).

• Vidutinė gyvenimo trukmė.

• Mirties priežastys, paveldimos ligos.

• Išsilavinimas.

• Profesijos (populiariausios, retos).

• Giminės religinė, tautinė sudėtis.

• Giminės paplitimo geografija.

• Migracijos ( vidinės, išorinės).

• Giminės, šeimos tradicijos, vertybės.



Istorija

1. Giminės medis“( galima tik vienos pusės).

2. Svarbiausi XIX , XX, XXI a. tarpsniai:

2.1 XIX a. sukilimai, spaudos draudimo laikotarpis, 

didysis Vilniaus seimas.

2.2.  I pasaulinis karas.

2.3.Tarpukaris: I Lietuvos respublika,  

Nepriklausomybės kovos, Steigiamasis seimas.

2.4.II pasaulinis karas.

2.5. I sovietinė okupacija, pirmieji masiniai trėmimai.

2.6. Nacistinė okupacija.

2.7.II sovietinė okupacija: partizaninis karas, kolektyvizacija,

pokario trėmimai, „Atlydys“, „Stagnacija“, Atgimimas.

2.8. II Lietuvos respublika.



Vertinimo kriterijai

• Originalių įvykių suradimas (atpažinimas).

• „Giminės medžio“ sudarymas, žemėlapio 
paruošimas.

• Gebėjimas padaryti tyrimą ir išvadas, 
įsivertinti ir įvertinti pagal duotus kriterijus.

• Teisingas naudotų šaltinių perteikimas, 
kalbos vartojimas.

• Pateikties dizainas (vaizdumas, originalumas, 
kūrybiškumas).



Lietuviškos spaudos draudimo 
laikotarpis

Močiutė papasakojo 
savo senelio istoriją. Jis, 
spaudos draudimo 
laikais, slėpė ne vieną 
knygnešį savo namuose, 
todėl rizikavo savo ir 
visos šeimos gyvybėmis, 
tačiau visada rasdavo 
pinigų lietuviškai knygai 
nusipirkti.

•



Mano močiutės Cirilės Baltrūnienės II pasaulinio
karo (1939-1945) išgyvenimai ir prisiminimai.

„Kai man buvo apie 14 metų mes su seserimi
išvažiavome į svečius, tuopat metu buvo besibaigęs
II pasaulinis karas. Mums bebūnant atvažiavo burys
vyrų su šautuvais, mes labai išsigandome ir
bėgome slėptis į vieną namą, kuris turėjo mūrinę
sieną. Galvojome jei jau mes kokią bombą tai
mirsim neišvengiamai, tačiau jei šaudys, tai mūrinės
sienos niekaip neperšaus. Mums bebūnant tame
name girdėjome žmonių šauksmus, šūvius. Tai truko
visą dieną ir naktį. Ryte, kai jau aušo, galvojome jog
viskas jau pasibaigė. Atsirakinome duris, tačiau už jų
mūsų laukė kareivis, kuris iškart atstatė į mumis
šautuvą. Viena moteris, lenkė, kaip tik pirma
stovėjo prie durų ir pradėjo šaukti, kad mes
biežancai (pabėgeliai). Kareivis nuleido ginklą,
pasisveikino su lenke ir pasakė, jog pasibaigė karas.
Išėję į lauką pamatėme iššaudytus žmones ir
gyvulius, jų buvo labai daug, atrodė, jog visa žemė
sruvo krauju. Ta naktis buvo pati baisiausia
gyvenime”



Senelio Jono Mickūno pasakojimas

Jo pasakojimu sužinojau, kad iš Vilniaus rajone 

esančio Mickūnų kaimo mano proproseneliai 
atsikėlė tada, kai iš pono Petrauskio gavo žemės 
Kalniškių dvare, ten dirbo arklininku. Dėl 
buvusios gyvenamosios vietos (Mickūnų) 
proprosenelis būdamas jaunas mokėsi rusų 
mokykloje, nes lietuviškos buvo draudžiamos, 
kalbėjo rusiškai, nuolatos primaišydavo kitų 
kalbų žodžius. 



Kražių skerdynės

Senelis papasakojo kaip 1893 metais jo 
močiutė Ona Jankauskaitė-Butkevičienė 
dalyvavo Kražių skerdynėse. Kiekvieną dieną 
jauni žmonės budėdavo bažnyčioje. Atjoję 
kazokai negailėdavo nei jauno, nei seno, tai 
Ona būdama jauna, taip gavo iš bizūno į 
nugarą, kad net mėnesį jautė nepakenčiamą 
skausmą. 



Kai 1941 metais Šiauliai buvo 

bombarduojami, buvo taip 

šviesu, kad net knygą naktį 

skaityti galėjo. 



Apolonija Mackelaitė

 Apolonija Mackelaitė (slapyvardis Rugiagėlė), gimė 

1923 m. Kurėnų kaime, Deltuvos valsčiuje. 

 Nuo 1945 m. pogrindinio merginų „Aušros" būrelio 

narė, B rinktinės Stiklo būrio ryšininkė. 

 Nuo 1946 m. gyveno svetima Veronikos 

Ališauskaitės pavarde. 

 Suimta 1949-04-15 Ukmergėje, išduota agento 

„Sokolovo". Nuteista 25 m. lagerio. Grįţo anksčiau.



Prisiminimai iš tremties į Rusiją
„Naktis. Beldimas į duris,

atidarome. Užeina ginkluoti

kareiviai. Tuomet man buvo 15

metų. Auštant atvažiavo

sunkvežimis. Išvežė į Šeduvos

geležinkelį. Susodino į prekinius

vagonus ir tada prasidėjo 20 parų

kelionė. Buvome nuvežti į

Krasnojavska. Nuo ten kelionė

garlaiviu 1 parą. Išlaipinus krante

rinkosi žmones – kaip prekes.

Buvome apgyvendinti Sibiro taigos

glūdumoje. 1 metus lankiau rusų

mokyklą, paskui sekė darbas

statybose, mašinų remonto

įmonėje, metalo apdirbimas. Po 5

metų grįžome į Lietuvą.“



1939 metais, žmonės burdavosi kartu su 

kaimynais ir klausydavosi slaptų radijo 

stočių pranešamas žinias apie Rusijos 

ketinimą užimti Lietuvą.



 1951 metais mano močiutė buvo geriausia mokinė 
mokykloje, ji baigė penketu. Tuo metu buvo 
numatyta, jog geriausi mokiniai visos Lietuvos mastu 
turėjo gauti kelionę į Gruziją, tačiau ji buvo išbraukta, 
nes močiutės tėvai turėjo 24ha žemės ir buvo 
palaikyti buožėmis*.

Buožės – didenių ūkių sąvinikai, jie buvo tremiami, 
laikomi nepatikimais.



Senelis pasakojo, jog jie, ūkininkai tenorėjo

gyventi ramiai, jie nepalaikė nei vienos, nei kitos

pusės. Dieną ateidavo Stribai, naktį Miškiniai,

juos reikdavo maitinti, girdyti. Abu atiminėdavo

rūbus, daiktus. Baisiausia buvo abiejų šalių

susitikimas. Kai susitikdavo vykdavo kovos,

daugybė aukų. Miškiniai, kurie būdavo sužeisti

budavo mieste numetami aikštėje ir gulėdavo

kelias dienas.



 Iš mūsų giminės niekas ir nebuvo ištremta, tačiau tuo 
metu buvo ištremta močiutės geriausia draugė su šeima. 

 Žemės jie ir turėjo nedaug, tačiau buvo nusipirkę 
kuliamąją mašiną, todėl palaikyti turtingais ir ištremti. 

 Motina su sūnumis ir dukra grįžo, tačiau tėvas buvo 
išsiųstas į lagerį ir žuvo Sibire. Jis buvo, kaip močiutė 
pasakojo „šviesus ūkininkas.“



Senelio Jono pasakojimas apie jo tėvą.(I)

 Kai jaunus vyrus gaudė į vokiečių armiją, mano 
senelio Jono tėvas Liudas išsisuko. Vabalninke 
buvo bordelis (viešnamis). Liudas įbėgo į vidų, 
pamatė, kad visur užtverta, visur ginkluotės. 
Kasininkė, pamačiusi, kad jis ne koks girtuoklis 
ar nusikaltėlis, jį išgelbėjo. Ta moteris Liudą 
pašaukė ir pakišo po baru. Vokiečiai vis 
klausinėjo “Kur jis yra? Kur?”, bet moteris 
užgynė, kad prosenelis viršun nubėgo. Vokiečiai 
visur ieškojo Liudo, o kasininkė jį išleido pro 
galines viešnamio duris.



iš Jono M.

Proprosenelis su savo žmona Veronika susilaukė 

14 – os vaikų, iš kurių gyvi liko tik 7. Senelio 
mama Zofija taip pat buvo iš daugiavaikės 
šeimos. Ji turėjo dar 18 brolių ir seserų, iš kurių 
gyvi liko tik pusė. Dėl daktarų ir vaistų stokos, 
susirgę žmonės dažnai mirdavo. Kaimų močiutės 
stengdavosi padėti savo džiovintomis žolelėmis, 
bet tai retai padėdavo.



Tarpukario metu buvo automobiliai, 

vadinami palutarkomis. 

Vaikai bėgdavo uostyti benzino kvapo, 

nes per dieną pravažiuodavo tik vienas 

ar du automobiliai.



1939 metais, žmonės, kurie neturėjo 

daug žemių, laukė rusų su gėlėmis, 

nes tikėjosi, kad jie sužlugdys 

stambius ūkininkus, buožes, ir duos 

žemių jiems.



Tėvai atsargiai 

bendraudavo 

su vaikais, nes 

bijoję, kad 

mokykloje jų 

neimtų tardyti 

ir jie neišduotų 

tėvų minčių.



Mūsų giminėje vyrai vidutiniškai gyvena 
– 73 metus, o moterys – 81 metų.
Aiškiai matome, kad moterys mūsų 
giminėje gyvena ilgiau.
Taip yra todėl, kad vyrai dirbo 
sunkesnius darbus, piknaudžiavo 
alkoholiu, buvo didelių rūkorių.
 Moterys anksčiau buvo namų 
šeimininkės, bet augindavo daug vaikų, o 
dabar jos turi profesijas ir dirba. 
Vaikams laiko lieka nedaug.

Dovilė
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Giminės dydis

Mūsų giminė nėra plati, nes ...
• mano tėvas Jonas neturi nei brolių, nei 

seserų;
• mano motina Svetlana turi tik vieną 

seserį, o motinos sesuo – tik vieną dukrą. 
• mes su broliu turėtume pratęsti savo 

giminę, nes norėčiau, kad ji neišnyktų.
Kristina



MIGRACIJOS• Mano senelio laikais vyko trėmimai, kurie ir 

sumaţino mano giminės skaičių, kas 

išgyveno, tie grįţo atgal į savo tėvynę 

(reemigravo). 

• Šiais laikais mano tetos savo noru, dėl 

darbo ir geresnių gyvenimo sąlygų emigravo 

iš Lietuvos (į Švediją ir Suomiją) savo noru. 

Dauguma lietuvių šiais laikais emigruoja dėl 

didesnio darbo uţmokesčio į kitas šalis.

Dominyka



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mirę Gyvi
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PASTEBIMAS RYŠKUS MIRTINGUMO RODIKLIO 

PRANAŠUMAS PRIEŠ GIMSTAMUMĄ. TAIP YRA 

TODĖL, KAD IR MŪSŲ GIMINĖJE KAIP IR VISOJE 

LIETUVOJE VYKSTA SENĖJIMAS, TODĖL VYRESNIO 

AMŽIAUS ŽMONĖS DAŽNIAU MIRŠTA.

Dominyka



DEMOGRAFIJA

• Iš diagramos galima pastebėti, kad vaikų 

skaičius šeimose, priklausomai nuo 

laikotarpio MAŢĖJO.

• Taip yra todėl, nes seniau nebuvo 

apsisaugojimo priemonių ir buvo įprasta 

turėti daugiavaikes šeimas (vaikai padeda 

ţemės ūkyje ir t.t).

• Dominyka



• Geneologinis medis rodo, jog gimstamumas 
prieš kone šimtmetį buvo didesnis. Prosenelis, 
gimęs 4 vaikų šeimoje, pats turėjo du. Iki dabar 
šeimose yra tik vienas vaikas.

• Galima teigti, kad natūralus šeimos narių 
prieaugis neigiamas.

• Galima spėti, jog atžalų skaičius ateityje 
nedidės, nes dabar labai svarbi karjera.

• Beveik visi šeimos nariai buvo ar yra įgiję 
aukštąjį išsilavinimą.

• Kone visi tuomet gyveno kaime.

Martynas



Nuotrauka daryta fotoatelje 

,,Draugystė”, kur mano močiutė dirbo 

labai ilgai. Ten, beje, ir susipažino su 

mano seneliu Aleksandru Cicinu, savo 

būsimu vyru (stovi šalia jos, jai iš 

dešinės).

Mano senelis buvo labai garsus 

fotografas visoje Lietuvoje. Būdamas 15 

metų, jis metė mokyklą ir pradėjo 

fotografuoti, o savo fotografijomis labai 

išgarsėjo ir daug pasiekė.

Per visą gyvenimą jis buvo vedęs 9 

kartus, mano močiutė buvo jo 8-ta 

žmona.

Adelina



Giminės geografinis pasiskirstymas pasaulyje (iš 

tėvo pusės)

- 1996 m. iš Šiaulių į 

Izraelį išsikraustė 

močiutė su seneliu ir 

mano tėvo sesuo 

Oksana.

- Visa mano senelio 

giminė yra kilusi iš 

Baltarusijos, 

Mogiliovo.



APIBENDRINIMAS

Atlikdama šį projektą sužinojau apie daugybę savo 
giminių, apie kurias nieko net nebuvau girdėjusi. Taip 
pat smagiai praleidau laiką su giminėmis ir išgirdau 
daugybę įdomių istorijų, tradicijų, kurias tikrai 
perduosiu savo vaikams, o jie tikiuos perduos savo 
vaikams. Tikiuosi, kad mūsų giminė neišnyks ir 
neišvažinės iš Lietuvos ir tos istorijos, ir taip pat 
nuotraukos nustebins dar daug ką...

Iveta



Mokinių patirtys (1)
• Mano giminės istorija nėra verta romano, bet ji man brangi ir aš 

džiaugiuosi, kad esu šios giminės dalis.( Rimantė)

• Projektą daryti buvo labai smagu ir įdomu. Daugumą faktų 

žinojau ir anksčiau, bet nebuvau į juos taip įsigilinusi. Drauge su 

šeima prisiminėme artimuosius. Gaila, kad pavyko mažai sužinoti 

apie motinos giminę, gyvenančią Marijampolės rajone, nes 

beveik visi, žinantys daugiau, jau yra mirę. 

• Lengviau buvo domėtis tėvo gimine, nes dabar gyvename kartu 

su seneliu ir jis gali labai daug ką papasakoti. Mano nuomone, 

tokie projektai skatina žmogaus patriotizmą. Džiaugiuosi, kad 

dabar per kokius giminės renginius nebereiks klausinėti kas čia? 

Iš kur?... Pati žinosiu ir galėsiu pasakyti kitiems. ( Dominyka)



Mokinių patirtys (2)
• Po pokalbio su seneliu supratau jog senelis kadaise davęs 

priesaiką, nežadąs jos laužyti. Nors Lietuva jau laisva, jis vis tiek 
jaučia pareigą saugoti paslaptis. Klausydama senelio 
pasakojimo buvau nustebusi kaip tiksliai jis prisimena daugelį
detalių. Tokie įvykiai žmogaus atmintyje neišdildomi. (Jorinta) 

• Sužinojau apie savo senelių, bei prosenelių gyvenimą, 
„nuotykius“. Supratau, kad nepažinojau šaunių senelių. ( Vaidas)

• Sužinojau apie savo senelių gyvenimą tremtyje (ne tik darbus, 
bet ir šventes).  Močiutės brolio istorija suteikė galimybę iš 
arčiau pažvelgti į partizanų judėjimą, jų kasdienybę. (Akvilė)

• Supratau, kaip žiauru buvo gyventi tarpukariu. Be to supratau, 
kodėl mano antras vardas Antanas. (Mažvydas)



Mokinių patirtys (3)

• Sužinojau, kad bendravimas gali būti puikus mokymosi 

būdas! (Andra)

• Sužinojau, jog turiu bajoriško, „mėlyno“, kraujo. 

(Kristijonas)

• Mano proseneliai turėjo būti gudrūs bei budrūs, kad 

išlaikytų giminės  žemes XX amžiaus Lietuvoje ir nebūtų 

ištremti į Sibirą . (Mantas)

• Sužinojau, kad žinios apie (…) giminę siekia 1800 

metus. Jos žmonės - dideli Lietuvos patriotai, kurių 

neaplenkė sunki tremtinių dalia. Nei vienas (…) giminės 

atstovas nėra emigravęs į užsienį. ( Matas)



Mokinių patirtys(4)
Projektą daryti buvo labai įdomu. Daugumą faktų žinojau ir 

anksčiau, bet nebuvau į juos taip įsigilinusi.Buvo įdomu 

palyginti skirtingų šeimų gyvenimo trukmę. Drauge su 

šeima prisiminėme artimuosius. Gaila, kad pavyko mažai 

sužinoti apie mamos giminę, gyvenančią Marijampolės 

rajone, nes beveik visi, žinantys daugiau, jau yra mirę. 

Supratau, kad reikia bendrauti kalbėti, kol seneliai dar yra 

gyvi ir gali daug ką papasakoti. (Dominyka)



Mokinių patirtys (5)

Atlikdama šį projektą sužinojau apie daugybę 
savo giminių, apie kurias nieko net nebuvau 
girdėjusi. Taip pat smagiai praleidau laiką su 
giminėmis ir išgirdau daugybę įdomių istorijų, 
tradicijų, kurias tikrai perduosiu savo vaikams, o 
jie tikiuos perduos savo vaikams. Tikiuosi, kad 
mūsų giminė neišnyks ir neišvažinės iš Lietuvos ir 
tos istorijos, ir taip pat nuotraukos nustebins dar 
daug ką... (Iveta)



Privalumai

• Darbo su pirminiais istorijos šaltiniais – istorinių 
įvykių liudininkais – patirtis.

• Sąlyčio taškų tarp kartų (vaikai- tėvai- seneliai) 
stiprinimas ar atradimas.

• Akivaizdžiosios istorijos sampratos realizavimas.

• Mokymosi individualizavimas ir diferencijavimas.

• Komunikavimo kompetencijos formavimas.

• Reali paraiška  brandos darbui.

• Tarpdalykinė sinergija.



Sunkumai

• I gimnazijos klasės mokiniai turi laiko, bet 

nežino XX a. istorijos.

• Laiko projektų pristatymui stoka.

• Sunku atlikti projektą, nes nėra ryšio tarp 

šeimos narių (giminės).

• Sudėtinga devintokui vertinti, lyginti ir 

apibendrinti surinktą informaciją.


