
3

Kodėl priešistorės žmonės 
gyveno olose?
Priešistorės žmonės buvo pirmieji žmonės, gyvenę 

Žemėje. Jų smegenys buvo 
mažiau išsivysčiusios nei 

mūsų ir jiems nekilo 
mintis pasistatyti namus. 
Todėl jie gyveno ten, 
kur rasdavo natūralų 
prieglobstį nuo blogo 
oro ir žvėrių.

OI! 
Ko gero, 

būsiu 
supainiojęs 
namus!

Kodėl priešistorės žmonės 
dėvėdavo žvėrių odas?
Nes dar nebuvo išradę 
medžiagos ir siuvimo! 
Bet jau suprato, kad 
kailis puikiai saugo 
nuo šalčio.
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Greičiausiai taip puošdavo 
sienas, melsdavosi ar 
pasakodavo istorijas. To 
laiko žmonės naudojo 
natūralius dažus, 
pagamintus iš sutraiškytų 
akmenų ar augalų, – juos 
ranka užtepdavo ant olų.

Nes jie labai mėgo sportuoti ir siekti sportinių 
rezultatų. Truputį daugiau nei prieš 2000 metų 

jie surengė pirmąsias varžybas, 
kurias pavadino 
Olimpinėmis 

žaidynėmis, 
nes jos vyko 
Olimpijos 
mieste.

Kas čia dabar!  Juk norėjau, kad svetainėje būtų mamutai!

Jei bėgate  
maratoną, supainiojote 

miestus.

OLIMPIJA

Kodėl priešistorės žmonės 
piešdavo ant  
olų?

Kodėl graikai išrado 
olimpines žaidynes?
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Kad galėtų jose palaidoti 
savo mirusius karalius 
faraonus. Taigi 
piramidės buvo 
didžiuliai kapai!

Egiptiečiai manė, kad jie gyvena ir po 
mirties. Kad faraonai be rūpesčių 

gyventų amžinąjį gyvenimą, 
egiptiečiai įkurdindavo juos 

piramidėse ir aprūpindavo 
viskuo, ko galėtų prireikti: 

maisto atsargomis, indais, 
brangiais aukso ir 

sidabro dirbiniais.

Kodėl  
egiptiečiai  
statė piramides?

Kodėl į faraonų kapus buvo 
dedami lobiai?
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Kodėl romiečiai statė šventyklas?

Egiptiečiai tikėjo, kad 
žmonės gyvena ir po 
mirties. Kad nevirstų 
dulkėmis ir dvasia turėtų 
kur gyventi, kūnas būdavo 
padengiamas specialiomis 
medžiagomis ir apvyniojamas 
audinio juostomis. Taip kai 
kurių mumifikuotų faraonų 
kūnai išliko iki šiol!

Kodėl yra  
mumijų?

Kad atsidėkotų 
daugybei savo 
dievų. Kiekvienam 
dievui ar deivei 
buvo pastatyta 
šventykla.
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Kad apgintų savo senjorus ir neleistų  
priešams užimti jų teritorijos. Riterių gyvenimas 

buvo labai 
pavojingas ir 
dažnai trumpas: 
net šarvai 
neapsaugodavo 
nuo mirties!

Kodėl buvo statomos 
tvirtovės?

Kodėl riteriai kaudavosi?

Senjorams ir gyventojams apginti, 
jei užpultų priešas. Tvirtovės 
turėdavo aukštas gynybines sienas 
su angomis, pro kurias ant 
užpuolikų būdavo pilamas 
verdantis aliejus!

DING!
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Kodėl karaliai nešiodavo 
karūnas?

Kodėl šiandien nebėra 
karalių?

Karūna buvo karalių valdžios 
simbolis. Ja parodoma, kad 
jie – valdovai. Tačiau karaliai 
karūnas nešiodavo 
tik ceremonijų metu, 
nes jos buvo sunkios, 
nepatogios, dirgino 
galvą. Jas nešioti buvo 
labai nemalonu!

Pavyzdžiui, Prancūziją kitados 
valdė karalius, ir žmonės 
neturėjo pasirinkimo. Daugiau 
kaip prieš 200 metų kilo 

revoliucija ir karalių nebeliko. 
Šiandien Prancūziją valdo 

žmonių išrinktas prezidentas.
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Kodėl  
riteriai dėvi 
šarvus?

Kodėl tvirtovės turėjo 
pakeliamus tiltus?
Pakeliamasis tiltas – priešais 
įėjimą į pilį įtaisytas medinis 
tiltas. Jis būdavo nuleistas per 
pilį juosiantį griovį ir, kaip rodo 
pats pavadinimas, galėdavo 
būti pakeltas – taip būdavo 
sutrukdoma priešams 
patekti į pilį.

Su šituo  

metalo gaba
lu 

ant galvos
 nieko 

nematau!

Kad per mūšį apsisaugotų nuo 
iečių! Šarvai buvo metaliniai ir 

dengė visą kūną nuo galvos iki kojų. 
Todėl jie buvo labai sunkūs. Be 
ginklanešių pagalbos riteriai būtų 

niekaip jų neapsivilkę!
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   Kodėl piratai 
keldavo baimę?

Kodėl piratai dažnai 
būdavo su viena 
medine koja ir raiščiu 
ant akies?

Lobiai –  
mano gyvenimo 

aistra!

Nes šie banditai 
puldavo jūromis 

plaukiančius laivus ir 
atimdavo jų prekes. Pamačius 

juos atplaukiant su iškelta 
vėliava su kaukole, geriau jau 

sprukti išskleidus visas bures!

Nes jie nuolat puldinėdavo 
kitus laivus ir būdavo 
sužeidžiami. Neretai 
netekdavo akies ar kojos, todėl 
žaizdą slėpdavo po raiščiu, 
o koją pakeisdavo medžio 
gabalu!
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Kodėl princesės turėdavo 
tekėti už princų?

Kodėl Liudvikas XIV buvo vadinamas 
Karaliumi Saule?

Mano tėvas  
niekada nesutiks, 
 kad už jūsų 

tekėčiau! Nes princesės privalėdavo tekėti 
už tokio pat turtingo jaunikio. 
Jos neturėjo teisės įsimylėti ką 
nors kitą. Štai toks nelengvas 
princesių gyvenimas!

Nes pats save taip pavadino! 
Liudvikas XIV vadovavo 
daugybei karų ir pastatė 
nuostabių pilių, tokių 
kaip Versalis. Norėdamas 
parodyti, kad laiko save 
pačiu stipriausiu, simboliu jis 
pasirinko Saulę.
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Kodėl piratai slėpdavo  
savo lobius?

Kodėl archeologai kasa žemę?

Dar viena  
sudužusi vaza!  

Na ir nerangūs senovėje  
jie buvo!

Kad niekas jų nepavogtų! Dažnai 
slėptuve savo aukso ir papuošalų pilnoms 
skrynioms jie pasirinkdavo 
povandenines olas. Piratai 
lobius paslėpdavo 
taip gerai, kad 
dar ir šiandien kai 
kurie garsių 
piratų lobiai vis 
dar nerasti!

Jie ieško daiktų (pavyzdžiui, 
indų ar įrankių), 
priklausiusių mūsų 
protėviams. 
Archeologai 
padeda mums 
suprasti, kaip 
gyveno mūsų 
protėviai.


