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Žygimantas
augustas

ir valdovo sostas

Sveiki, mieli bičiuliai!

Kviečiame jus į kelionę! Kompaso, kelioninių batų, kuprinės ir lietpalčio šįsyk
neprireiks, mat keliausime ne į Sacharos dykumą ar Amazonijos miškus, o
atgal į praeitį. Į senąją Lietuvą – Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę.
Jau girdėjot apie tokią? Džiugu! Tuomet leiskimės į kelią.
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mus pasiekė žinia, kad Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas
senasis ir jo žmona Bona sforca, pritarus Lietuvos bajorams,
nutarė surengti DEVynmEČiui savo sūnui Žygimantui augustui
ypatingą šventę. ypatingą todėl, kad Žygimantas augustas – dar
visai vaikas, o tėvai jau panoro paskelbti jį didžiuoju kunigaikščiu
ir pasodinti į sostą. Kaip anuomet sakydavo, pakelti į didžiuosius
kunigaikščius. neišsigąskit, tas sostas nėra labai aukštas, ir
Žygimanto augusto niekas su kranu neketina kelti. Paskelbimas
didžiuoju kunigaikščiu – tai tokia įšventinimo ceremonija,
kurios metu asmuo pripažįstamas Lietuvos sosto
paveldėtoju.
Kaip vykdavo tokia ceremonija? išspręskite
galvosūkius ir sužinosite.

Užduotys

Pa dė k ja m ta p ti
Li etu vos di dži uoju ku niga i kšči u

Kiekviena užduotis turi kelis atsakymo variantus, tačiau tik vienas iš jų yra
teisingas. Prie kiekvieno atsakymo yra po dvi raides. Pasirinkite teisingą
atsakymą ir įrašykite jo raides SLAPTŲ RAIDŽIŲ puslapyje (jis knygos gale).
Raides rašykite iš eilės į atitinkamos spalvos apskritimus. Kai visi langeliai bus
užpildyti, verskite kitą puslapį.
Kiekviena teisingo atsakymo raidė atitinka skaičių. 28 ir 29 puslapiuose
slaptaraščiu papasakota Žygimanto Augusto pakėlimo į didžiuosius kunigaikščius
ceremonija. Norėdami iššifruoti pasakojimą, vietoj skaičių įrašykite raides,
atitinkančias skaičius. Jei kurių nors žodžių nesuprasite, jums pagelbės
KEISTŲ ŽODŽIŲ ŽODYNĖLIS (jis knygelės gale).
Ar jau pasiruošę? Jei taip, nuotykiai prasideda!
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Sveiki atvykę į 1529 metų Vilnių!

tai bėda!

Esame prie didžiojo kunigaikščio rūmų. Atėjome pasveikinti
mūsų bičiulio jaunojo kunigaikščio Žygimanto Augusto,
kuris netrukus bus pakeltas į Lietuvos didžiuosius
kunigaikščius. Štai ten, tolumoje,
jo tėvai – Žygimantas Senasis ir
Bona Sforca. Mažasis Žygimantas
Augustas atrodo sutrikęs. Nagi,
padrąsinkime ir padėkime jam!

Dingo mano
įšventinimo
insignijos.
ir kur jos
galėtų būti?

u,
Mielas si,ūanratikrai esi

Kad
prasmuktumėte
į virtuvę, turite
atsakyti, kurį
iš šių žmonių
rasite virtuvėje.

Raikytoją DĮ
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t
noriu įsitiksintokiai svarbiai
pasiruošę edamas draugų
misijai. Paduotis ir įrodyk,
įveik užd i esi vertas
kad tikra sosto.
Lietuvos karo turi
i va
Paskubėk, iktris insignijas –
surasti visaiks ščio karūną,
kuniga ir kalaviją.
apsiaustą ilga diena,
Tavęs laukiapapusryčiauti.
šk
tad nepamirmas laiko skubėk
Negaišda vę, ten tavęs lauks
į dvaro virtu ji užduotis.
ir pirmo

Stalininką RS

Kuchmistrą VŪ
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aš – Jurgis, virtuvės kuchmistras.
Be mano žinios ant valdovo stalo

Šaunuoliai, vaikai, puikiai

nepatiekiamas joks patiekalas.

susidorojote su užduotimi!

Jos Karališkoji Didenybė karalienė Bona

Jeigu norite keliauti toliau,

paprašė manęs užduoti jums klausimą. taigi

atsakykite į dar vieną

pasakykite man, kaip vadinamas raudonos

klausimą: kaip vadinama vieta,

spalvos prieskonis, toks brangus,

kurioje laikomi ginklai?

kad žmonės jį saugo skryniose
su kitomis brangenybėmis?

Aitrioji paprika NE
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Šafranas BA

Gvazdikėliai GP

Liejykla TU

Kalvė MŠ

Arsenalas ČĖ
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