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Tikslas – palyginti rusų ir
lietuvių kultūrą (religiją,
mitologiją, šventes, dainas ir

t.t.)



Uždaviniai:
ugdyti pagarbą lietuvių ir 
rusų tautų tradicijoms, 
kultūros paveldui, kad 
mokiniai sėkmingai 
išmoktų antrą užsienio 
kalbą (rusų). 



Lietuvių ir rusų tautų 
religijų palyginimas

Saulė Bladikytė
Gabrielė Tuomaitė



Lietuvių ir rusų tikėjimai

Lietuvių religija - daugelis lietuvių yra 
krikščionys, kiekvieną sekmadienį 
einantys į Šv. mišias.

Rusų religija- daugelis rusų yra 
stačiatikiai, vaikštantys į cerkves.



Lietuvių ir rusų kunigai

Lietuvių kunigai negali 

turėti šeimų ir tuoktis.

Rusų popai (kunigai) gali 

tuoktis ir turėti šeimas.



Bažnyčios  

Lietuvių bažnyčios - būna 

kelių stilių: gotikos, 

baroko, klasicizmo ir t.t. 

Rusų cerkvės - erdvios, 

turi spalvotus kupolus, jų 

viduje nėra suolų.



Mišios

Lietuvių mišios vyksta kiekvieną 
sekmadienį. Per mišias meldžiasi, skaito 
evangeliją, būna pamokslas, bendra 
malda, vyksta pakylėjimas, pabaigoje 
dalina šventą komuniją. Mišios trunka 
apie 1val.

Rusų mišios - mišių pradžioje girdisi tik 
šlovinimo ir maldų sakiniai. “Įžangos” 
metu kunigas nė nedalyvauja. Stačiatikių 
mišios, tarsi geras literatūros kūrinys, 
turi savo įžangą, atomazgą, kulminaciją. 
Būna dalijama šventa komunija, žmonės 
dažnai lenkiasi. Mišios trunka apie 2val..



Religinės šventės

Lietuvių religinės 

šventės:Kūčios,  (12-24), 

Kalėdos,(12-25), Velykos, 

(kilnojama data).

Rusų religinės šventės: 

stačiatikių Kalėdos (01-07), 

Velykos (kilnojama data).



RUSŲ IR LIETUVIŲ                                                  
MITOLOGIJOS  
PALYGINIMAS    

Mantas Zdanavičius ir Astijus Sakalauskas



LIETUVIŲ VELNIAS

• Velnias požemio dvasia, sauganti žemėje slypinčius, žmonių paslėptus, 
užkeiktus lobius. Velnias ypač artimai susijęs su mirusiųjų pasauliu. Pagrindinė 
velnio pareiga – saugoti žemės lobius, globoti vargšus, neturtingus, bet 
bausti nesąžiningus žmones, skriaudėjus, gobšuolius, piktadarius, girtuoklius. 
Anksčiau velnias buvo priskiriamas prie gerųjų būtybių. Saugodavo žmones: 
užmuštą žmogų prikeldavo ir duodavo turtų, o jo užmušėją nužudydavo.



RUSŲ VELESAS (VELNIAS)

• Velesas, slavų mitologijos dievas, požemių, žemės ir vandens valdovas, 
siejamas su magija, slibinais, galvijais, apgaule. 



LIETUVIŲ PERKŪNAS

• Perkūnas – atmosferos ir gamtos valdytojas, jam priskiriama žemės augalijos 
priežiūra, globa, rūpinimasis vaisingumu, įvairiais atmosferos reiškiniais, jo 
žinioje neišsenkamos vandens atsargos, sukauptos virš „akmeninio dangaus 
skliauto“.



RUSŲ PERUNAS ( PERKŪNAS)

• Perunas-vyriausias griaustinio dievas, Makošos vyras. Jo atributai: ąžuolas, 
erelis, dangus, arkliai ir karučiai, ginklai (kūjis, kirvis ir strėlė), karas ir ugnis.



LIETUVIŲ RAGANA

• Ragana – moteriška būtybė, turinti stebuklingų galių, siejama su velniais ir 
demonais.



RUSŲ BABA YAGA (RAGANA)

• Baba Yaga yra seniausias slavų mitologijos veikėjas. Tai mirties dievybė: 
moteris su gyvatės uodega saugojo įėjimą į požemio pasaulį ir palydėjo 
mirusiųjų sielas į mirusiųjų karalystę.



LIETUVIŲ SAULĖ

• Saulė tai viena galingiausių dievų, gyvenimo ir vaisingumo, šilumos ir 
sveikatos deivė. Saulė - nelaimingųjų, ypač našlaičių, globėja.



RUSŲ DAZBOGAS (SAULĖ)

• Dazbogas- vienas pagrindinių dievų senovės slavų mitologijoje, greičiausiai 
Saulės dievas. 



LIETUVIŲ ŽEMYNA

• Žemyna žemės, duodančios vaisius, ir viso, kas gyva, deivė, suteikianti žemei 
vaisingumą.



RUSŲ MOKOŠA (ŽEMĖS DEIVĖ)

• Mokoša ji yra Peruno žmona. Siejama su moteriškais darbais: audimu ir 
verpimu.



Lietuvių ir rusų  tautinių 

liaudies kostiumų

palyginimas 

Titas Bagdonas

Domas Lumbys



TAUTINIAI KOSTIUMAI 

Lietuvių tautiniai kostiumai Rusų tautiniai kostiumai



Moteriški  liaudies kostiumai

 Lietuvių 

 1. Marškiniai lininiai

 2. Sijonas iš vilnos

 3. Prijuostė lininė,

siuvinėta

 4. Liemenė

 5.Galvos 

apdanga

 Rusų

 1. Marškiniai lininiai

 2. Sijonas

 3. Prijuostė

 4. Sarafanas

 5. Galvos

apdanga



Vyriški liaudies kostiumai

 Lietuvių

 1. Marškiniai lininiai

 2. Kelnės su diržu

 3. Liemenė

 4. Austinė juosta

 5. Kepurė-

austinė arba kailinė

 Rusų

 1. Marškiniai lininiai

 2. Kelnės

 3. Austinė juosta

 4. Kepurė su

papuošimu.



Galvos apdangai



Pagrindinės spalvos, dominuojančios 

kostiumuose

 Lietuvių

 1. Balta

 2. Ruda

 3. Raudona

 4. Žalia

 5. Pilka

 Rusų

 1. Raudona

 2. Aukso

 3. Žalia

 4. Mėlyna



Būdingi raštai

 Lietuvių

 1. Geometriniai

 2. Gyvuliniai

 3. Augaliniai

 4. Ir kt.besikartojančios formos

 Rusų

 1. Gėlės

 2. Augalai

 3. Saulė

 4. Ir kt. griežtų formų ornamentai



Lietuvių ir rusų tautų
Užgavėnių palyginimas

Gabija Kokinaitė

Emilija Paulauskaitė



Užgavėnių trukmė Lietuvoje ir 
Rusijoje

• Užgavėnės Lietuvoje švenčiamos vieną dieną.

• Skirtingai nei Lietuvoje, Rusijoje Užgavėnės 
švenčiamos ne vieną dieną, o ištisą savaitę -
Blynų savaitę.

• Blynų savaitė - tai paskutinis pasiruošimo 
Gavėniai etapas.



Veikla per Užgavėnes
Lietuvoje ir Rusijoje

• Lietuvoje per Užgavėnes vaikšto persirengėliai, 
kepami blynai, yra stebima lašininio ir kanapinio 
kova ir deginama Morė.

• Rusijoje šventė visada buvo lydima ugnies -
degantys laužai, ratai ir iškamšos buvo 
pagrindiniai Užgavėnių atributai ir Rusijoje 
karaliavusio saulės kulto aidai. Po iškamšos 
deginimo likę pelenai būdavo išbarstyti po laukus, 
kad metai būtų derlingi.



Užgavėnių valgiai 
Lietuvoje ir Rusijoje
• Pagal tradicijas Užgavėnių dieną turėtų būti valgoma 

7-12 kartų. Per Užgavėnes Lietuvoje yra valgomi 
blynai, šiupinys, šaltiena ir spurgos. 

• Rusijoje per Užgavėnes valgomi blynai, šiupinys ir 
kiunkė.



Lietuvių ir rusų Užgavėnių 
istorija

• 20 a. pabaigoje Užgavėnės daugelyje Lietuvos 
regionų, išskyrus Žemaitiją, buvo primirštos, 
tačiau apie 1985-1990 metus jos vėl buvo 
atgaivintos. Žemaičių Užgavėnių tradicijas 
perėmė ir kiti regionai.

• Užgavėnių istorija Rusijoje - yra slavų apeigų ir 
stačiatikių tradicijų liaudies festivalių mišinys. 



Užgavėnių data Lietuvoje ir 
Rusijoje

• Rusijoje šventės data keičiasi ir kiekvienais 
metais skiriasi priklausomai nuo stačiatikių 
Velykų.

• Lietuvoje Užgavėnės švenčiamos likus 
47 dienoms (7 savaitėms) iki Velykų, taigi data 
kasmet kinta nuo vasario 3 iki kovo 9 dienos.



LIETUVIŠKI IR RUSIŠKI 
SUVENYRAI
Austėja Bublytė ir Smiltė Bašinskaitė



LIETUVIŠKOS LĖLĖS

Dažniausiai lietuviškos lėlės būna 
pagamintos iš medžiagos ir plastiko,

taip pat iš medienos. 

Jos aprengiamos tautiniais rūbais.  



RUSIŠKOS LĖLĖS( MATRIOŠKOS)

Rusiškos lėlės vadinamos 
Matrioškomis.

Matrioškos gaminamos iš medžio. 

Jos ypatingos tuo, kad jų viduje yra 
mažesnė matrioška ir t.t.



LIETUVIŠKI MAGNETUKAI

• Lietuviški magnetukai dažniausi 
pagaminti iš medžio ir metalo. Ant 
jų dažniausiai būna pavaizduota 
Lietuvos vėliava, Gedimino pilis, 
taip gali būti įdėta šiek tiek gintaro.



RUSIŠKI MAGNETUKAI

• Rusiški magnetukai gaminami iš 
medžio, metalo, molio ir retkarčiais 
iš cemento. Ant magnetukų gali 
būti pavaizduoti Rusijos miestai, 
sostinė, taip pat gali būti su visokiais 
užrašais.



LIETUVIŠKOS STATULĖLĖS

• Lietuviškos statulėlės dažniausiai  
gaminamos iš metalo arba geležies, 
tačiau gali būti pagamintos ir iš 
molio.  Lietuviškoje statulėlėje 
dažniausiai pavaizduota kažkas 
susiję su Lietuvos istorija, Lietuvos 
vėliava, taip pat gali būti ir su 
Lietuvos herbu.



RUSIŠKOS STATULĖLĖS

• Rusiškos statulėlės gaminamos iš 
stiklo, metalo, geležies ir retkarčiais 
iš molio. Jose dažniausiai būna 
pavaizduota  jų šalies istorija, gali 
būti vėliava, miestai, taip pat jų 
nacionalinis gyvūnas. 



LIETUVIŠKI PAKABUKAI

• Lietuviški pakabukai gaminami iš 
metalo arba geležies. Jie 
dažniausiai  spalvinami mūsų 
trispalvės spalvomis. Ant jų  
pavaizduotas Lietuvos herbas, gali 
būti parašyti įvairūs Lietuvoje 
esantys miestai. Taip pat jų yra 
visokių formų, pvz. širdelės, 
žvaigždutės, apskritimai ir t.t.



RUSIŠKI PAKABUKAI

• Rusiški pakabukai yra gaminami iš 
metalo, geležies, gali būti 
pagaminti iš aukso ir sidabro. Ant 
pakabuko gali būti pavaizduotas jų 
herbas, matrioškos, kryželiai ir t.t.



POPULIARIAUSI 
LIETUVIŠKI SUVENYRAI

• Populiariausi Lietuviški suvenyrai 
dažniausiai būna susiję su mūsų 
vėliava. Tai gali būti puodeliai, 
apyrankės, visokie mediniai 
dirbiniai, auskarai, grandinėlės, taip 
pat gali būti ir gintaras.



POPULIARIAUSI RUSIŠKI 
SUVENYRAI

• Populiariausi rusiški suvenyrai yra 
anksčiau minėta matrioška ir 
samovar. Samovar – tai kaip 
virdulys, tik jis daug didesnis  ir tokius 
naudojo anksčiau.



TRADICINIAI LIETUVIŲ 
IR RUSŲ PATIEKALAI

Emilija Matulaitytė ir Greta Laukaitytė



Rūgštynės Kopūstienė
Rusijoje sriuba verdama iš raugintų kopūstų, svogūnų,

dedama džiovintų grybų. Džiovinti grybai su raugintais

kopūstais sudaro idealų tandemą, taip pat

neapsieinama be gabalėlio virtos jautienos.

Lietuvoje tikriausiai nė vienas neužaugo vaikystėje 

neparagavęs rūgštynių sriubos. Kaip visada, kuo 

paprastesnis maistas, tuo jis labiau patinka valgyti 

vaikams.



Befstrogenas

Rusijoje populiarūs padaže troškinti jautienos
gabalėliai, kurie patiekiami su grietine.

Tikrasis lietuvių patiekalas - didžiuliai tarkuotų 
ir/arba grūstų virtų bulvių kukuliai su mėsos, 
varškės, džiovintų grybų ar kitokiu įdaru.

Cepelinai



Šaltibarščiai Okroška
Tai yra savotiški rusiški šaltibarščiai, šalta sriuba, kuriai 

pagaminti naudojamas kiaulienos arba jautienos 

kumpis, virtos bulvės, daržovės.

Egzotiškos išvaizdos, šaltą sriubą, rožine spalva nudažo 

marinuoti arba virti burokėliai. Manoma, jog Lietuvoje 

šaltibarščiai pradėti valgyti per darbymečius, kai 

pristigdavo laiko maistui gaminti.



Pyragėliai su 
kopūstais

Pyragėliams minkoma mielinė tešla. Įdarui 
naudojami rauginti kopūstai bei džiovinti 
grybai. Šiuos pyragėlius, be abejonės, galima 
vadinti rusų virtuvės paveldu.

Tešlos gaminys, įdarytas smulkiais gabaliukais supjaustyta 

mėsa. Tešla gaminama iš miltų, kiaušinių, sviesto ir grietinės. 

Tradicinių karaimų kibinų įdarą sudaro smulkiai supjaustyta 

aviena su svogūnais, tačiau lietuvių virtuvėje aviena 

paprastai pakeičiama kiauliena.

Kibinai



Netikras zuikis

Maltos mėsos patiekalas, kuris buvo sujungtas su 

kitais ingredientais ir suformuotas kepalo pavidalu, 

paskui iškeptas ar rūkytas.

Kepta žąsis ir antis
Vienas iš šių paukščių tradiciškai atsiduria ant rusų kalėdinio stalo. 
Prieš kepant, žąsis arba antis yra marinuojama su druska, pipirais ir 
įvairiomis žolelėmis, pavyzdžiui, mairūnais, taip pat gardinama 
česnakais. Prieskonius kiekvienas gali pasirinkti pagal savo skonį. 
Populiaru paukštį įdaryti obuoliais.



Ačiū už dėmesį.


