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1 	 Graikų	dievai

Kiekvienas graikų dievas 
olimpietis simbolizavo ar globojo 
kurią nors gyvenimo sritį. Visi 
buvo panašūs į žmones ir turėjo 
skiriamąjį ženklą ar simbolį. 
Lentelėje trumpai aprašomas 
kiekvienas iš 12 dievų olimpiečių.
Žemiau pateiktas užduotis atliksi 
greičiau, jei naudosies vadovėliu. 

1. Lentelėse įrašyk dievų vardus. 
2. Atpažink piešiniuose vaizdu-

ojamus dievus ir įvardyk juos. 
3. Pasirink tris dievus, kurie 

galėtų būti tavo herojai.

2 	 Graikų	mitų	būtybės

Graikų mituose pasakojama 
ne tik apie dievus, bet ir apie 
įvairias mitų būtybes. Vienos 
vaizduojamos kaip pabaisos, kitos 
turi žmonių ir gyvūnų bruožų.

Perskaityk aprašymus ir po 
kiekvienu piešiniu įrašyk 
mitų būtybės vardą. 

Charibdė pabaisa, savo pavidalu primenanti 
vandens verpetą. 

Chimera baidyklė liūto galva, ožkos liemeniu, 
gyvatės uodega. Gali spjaudyti ugnį. 

Grifas paukštis erelio galva ir liūto kūnu. 
GorGonė pabaisa su gyvatėmis vietoj plaukų, 

žvynuotu kūnu. Nuo jos žvilgsnio 
suakmenėjama. 

Kentauras miškų demonas, pusiau žmogus, pusiau 
arklys.

KiKlopas milžinas, kurio akis kaktoje.
PeGasas  sparnuotas žirgas, gimęs iš Medūzos 

kraujo. 
sCilė  jūrų pabaisa su šešiomis šuns galvomis, 

dvylika kojų, trimis eilėmis dantų. 
sfinKsas sparnuota būtybė, turinti moters galvą 

bei krūtinę ir liūto kūną.
sirena paukštis moters galva, dainomis 

viliojanti jūrininkus į pražūtingas vietas. 

dievų ir žmonių valdovas. Sėdi Olimpo 
kalno viršūnėje, valdo visus gamtos 
reiškinius. Jam paklūsta žaibai ir 
griaustinis. 
šviesos, mokslo ir meno dievas. Mėgsta 
poeziją, šaudymą iš lanko. Vaizduojamas 
su lyra rankose. 
Heros ir Dzeuso sūnus. Žiaurus ir 
klastingas karo dievas, karių globėjas. 
meilės ir grožio deivė. Gimė iš jūrų 
putos. Vaizduojama laikanti paukštį, 
gėlę, obuolį. 
medžioklės ir žvėrių deivė, auksaplaukio 
Apolono sesuo, ant pečių laikanti 
strėlinę, su lanku ir ietimi rankose. 
Dzeuso duktė, Atėnų globėja. Išminties 
ir karo deivė. Su žvilgančiu šalmu, ietimi 
ir skydu. 

Derlingumo ir žemdirbystės deivė. Be 
jos jėgos niekas neišdygsta pievose, 
dirvose ir miškuose.
ugnies ir kalvystės dievas. Amatininkų 
ir skulptorių globėjas. 
Dzeuso žmona. Globoja santuoką, 
siunčia sutuoktiniams įpėdinių. 
Vaizduojama su fazanu ir plunksna. 
dievų pasiuntinys, keliautojų, pirklių 
globėjas. Vaizduojamas su sparnuotais 
sandalais ir stebuklinga lazda.
namų židinio, taikos ir laimės deivė. 
Prie jos šventojo židinio išsigelbėjimo 
ieškodavo bėgliai ir persekiojamieji. 
jūrų valdovas. Jūros ir bangos paklūsta 
menkiausiam jo grėsmingo tridančio 
judesiui.

4. Kontūriniame žemėlapyje  
(1 p.) įrašyk Olimpo kalno ir 
Delfų pavadinimus.

Olimpo	dievai	ir	didvyriai		 114–115 p.114–115 p.
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1 	 Romos	imperijos	galybė

Apie 500 m. iki Kr. Roma buvo nedidelis miestelis. 
Po 500 metų romėnai valdė Italiją, Graikiją, šalis 
anapus Alpių, Azijos ir Afrikos dalį. Galybės 
viršūnę Romos imperija pasiekė II a. po Kr., 
valdant imperatoriui Trajanui.

1. Raudonai paryškink punktyrine linija 
pažymėtą didžiausią Romos imperijos 
teritoriją.

2. Kilometrais išmatuok Romos imperijos 
didžiausią atstumą 

iš vakarų į rytus ........................... km  

iš šiaurės į pietus .......................... km.

2  Kas dera imperijai, o 
kas – respublikai?

Stačiakampyje matai 15 teiginių. 
Penki iš jų susiję su Romos 
respublika, penki – su Romos 
imperija, o dar penki dera abiem: ir 
respublikai, ir imperijai.

Kiekvienai grupei parink 
spalvą ir apibrauk jai 
derančius žodžius.

3. Reikiamose vietose įrašyk: 
Aleksandrija / Atėnai / Kartagina / Roma. 

4. Ant linijų užrašyk didžiausių tų laikų provincijų 
pavadinimus: 
Afrika / Azija / Britanija / Egiptas / Galija / 
Graikija / Ispanija / Sirija.

5. Išvardyk penkias Europos, tris Afrikos ir tris Azijos 
valstybes, kurių visa teritorija ar dalis priklausė 
Romos imperijai. Mėgink tai atlikti be atlaso.

Europoje  ……………………………………………

Afrikoje . ………………………………………………

Azijoje  ………………………………………………

PomPėjus

Diktatorius

Cezaris

etruskai

Punų karai

konsulas

senatas

tautos 
susirinkimas

magistratas

kariuomenė

augustas

imPeratoriusPrinCePsas
romėniškoji 

taika

trajanas
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Kaip	gyveno	romėnai?

1 	 Turtingųjų	namai	

Valdžios pareigūnų, kitų 
turtingųjų romėnų šeimos gyveno 
prabangiuose namuose. Vieno 
jų rekonstruotą pavyzdį matai 
piešinyje. 

Išvardyk svarbiausias namo 
dalis. Tau padės vilos rekon-
strukcija vadovėlio 179 p.
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2 	 Romėnų	namo	šildymo	sistema

Namai šildomi ne tik šiais laikais. Prieš kelis tūkstančius metų romėnai, 
ypač gyvenantys šiaurinėse provincijose, mokėjo šildyti namus. 

Paaiškink, kaip veikia romėnų 
šildymo sistema. Raudonai 
pažymėk šilto oro kelią.
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176–177 p. 178–179 p.Roma tampa imperija
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Ar išmokai?

1  Antikos istorijos chronologija

	 Iš	eilės	sunumeruok	nuo	seniausio	iki	naujausio	antikos	istorijos	įvykius

 Sukuriama	Kretos	civilizacija
 Žlunga	Vakarų	Romos	imperija
 Atsiranda	krikščionybė	
 Roma	tampa	imperija
 Sukuriama	Mikėnų	civilizacija
 Punų	karai

2 	 Antikos	laimėjimai

Priskirk	senovės	graikams	(G)	arba	romėnams	(R).	

 Įkuriamas	Romos	miestas
 Roma	tampa	respublika
 Pirmosios	olimpinės	žaidynės
 Graikų	ir	persų	karai
 Aleksandro	Makedoniečio	žygiai
 Žlunga	Rytų	Romos	imperija

 Demokratija

 Termos

	„Odisėja“	ir	„Iliada“

	Istorijos	mokslas

	Filosofijos	mokslas

 Geri keliai

 Helenizmas

 Karai su punais

 Karai su persais

 Respublika

Julijus Cezaris

Olimpinės žaidynės


