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KAUNO GEDIMINO SPORTO IR SVEIKATINIMO GIMNAZIJA 

MOKOMOJI MEDŽIAGA, NAUDOJAMA UGDYMO PROCESĄ ORGANIZUOJANT NUOTOLINIU BŪDU 

Kalbinis ir literatūrinis ugdymas 

Pavadinimas Trumpas aprašas Nuoroda 

i.klase.lt 
Kalbų mokymuisi su išmaniaisiais 

įrenginiais: kalbų kursai, kortelės 

žodžių mokymuisi, mokymaisi 

bendraujant, vertėjai 

https://www.iklase.lt/kalbu-mokymuisi/ 

https://www.iklase.lt/programeles-ivairiu-uzsienio-kalbu-

mokymuisi/ 

https://www.iklase.lt/nuotolinis-mokymas-is-mokyklose-pagrindai/ 

https://www.iklase.lt/programeles-anglu-kalbos-mokymuisi/ 

Lietuvių kalbos, literatūros 

(kultūros) ir Lietuvos 

istorijos mokymosi šaltinių 

duomenų bazė. 

Lietuvių kalbos, literatūros (kultūros) 

ir Lietuvos istorijos mokymosi 

šaltinių duomenų bazė. 

www.šaltiniai.info 

Literatūros kūriniai 5–8 

klasėms  

Skaitmeninė biblioteka. http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/  

Lietuvių kalba 5–6 klasėms  
Lietuvių kalbos mokymo(si) svetainė 

5–6 klasei. 

http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/  

Lietuvių kalba 7–8 klasėms  
Lietuvių kalbos mokymo(si) svetainė 

7–8 klasei. 

http://lietuviu7-8.mkp.emokykla.lt/  

SMP lietuvių kalbai ir 

literatūrai 9–10 klasei 

Skaitmeninė mokymo(si) priemonė 9–

10 klasei. 

https://smp2014lt.ugdome.lt/9-10 

Lietuvių kalbos ir literatūros 

chrestomatija 11–12 klasei 

Elektroninė chrestomatija 11–12 

klasei. 

https://www.upc.smm.lt/naujienos/chrestomatija/  

SMP lietuvių kalbai ir 

literatūrai 11–12 klasei 

Skaitmeninė mokymo(si) priemonė 

11–12 klasei. 

https://smp2014lt.ugdome.lt/11-12 

British Council Skaitmeninė priemonė anglų kalbos https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/isaac-newton  

http://i.klase.lt/
http://www.šaltiniai.info/
http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/
http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/
http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/
http://lietuviu7-8.mkp.emokykla.lt/
http://lietuviu7-8.mkp.emokykla.lt/
https://smp2014lt.ugdome.lt/9-10
https://www.upc.smm.lt/naujienos/chrestomatija/
https://smp2014lt.ugdome.lt/11-12
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/isaac-newton
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mokymuisi vaikams 

British Council skaitmeninė priemonė anglų kalbos 

mokymuisi paaugliams 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/  

eduka.lt 
Užduotys iš vadovėlio ,,V dobryj put" 

(ŠOK serija) užsienio k. (rusų) 

mokytis 5-10 kl. 

https://www.eduka.lt/prisijungimas/  

Lietuvių kalbos mokymosi 

išteklių sąvadas 

Anotuotas lietuvių kalbos mokymo(si) 

išteklių sąvadas. 

http://www.lituanistika.emokykla.lt/category/uzsienio-

lietuviams/istekliu-bankas/  

Programinių kūrinių tekstų 

elektroniniai šaltiniai 

Lietuvių kalbos ir literatūros 

programinių kūrinių tekstų šaltiniai 5–

10 klasei. 

https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/kalbos/med=39/352/483  

Skaitome suprasdami 5–6 

klasei 

Skirta individualiam ar grupiniam 

darbui kompiuteriu. 

https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/4155  

Skaitome suprasdami 7–8 

klasei. 

Pavadinamas paveikslėlis, nustatomas 

pirmas žodžio garsas ir surandama 

raidė, kuria šis garsas užrašomas. 

https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/4157  

Skaitome suprasdami 9–10 

klasei. 

 https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/4159  

Skaitmeninė anglų kalbos 

mokymosi priemonė 

Įvairios užduotys, tinka pagrindiniam, 

viduriniam ugdymui 

http://eleaston.com/english.html 

Skaitmeninė anglų kalbos 

mokymosi priemonė 

Įvairios užduotys, tinka pradiniam, 

pagrindiniam ugdymui 

http://mkp.emokykla.lt/linksma_kalba/play.php  

learningApps.org 
Programėlės įvairių užsienio kalbų 

mokymuisi 

https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool=  

Skaitmeniniai lietuvių kalbos 

ištekliai 

Skaitmeniniai lietuvių kalbos ištekliai http://lki.lt/skaitmeniniai-lietuviu-kalbos-istekliai/  

 

Dorinis ugdymas 

Pavadinimas Trumpas aprašas Nuoroda 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/
http://eduka.lt/
https://www.eduka.lt/prisijungimas/
http://www.lituanistika.emokykla.lt/wp-content/uploads/2018/12/Lietuvi%C5%B3-kalbos-mokymosi-i%C5%A1tekli%C5%B3-s%C4%85vadas-.pdf
http://www.lituanistika.emokykla.lt/wp-content/uploads/2018/12/Lietuvi%C5%B3-kalbos-mokymosi-i%C5%A1tekli%C5%B3-s%C4%85vadas-.pdf
http://www.lituanistika.emokykla.lt/category/uzsienio-lietuviams/istekliu-bankas/
http://www.lituanistika.emokykla.lt/category/uzsienio-lietuviams/istekliu-bankas/
https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/kalbos/med=39/352/483
https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/kalbos/med=39/352/483
https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/kalbos/med=39/352/483
https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/4155
https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/4155
https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/4155
https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/4157
https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/4157
https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/4157
https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/4159
https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/4159
https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/4159
http://eleaston.com/english.html
http://mkp.emokykla.lt/linksma_kalba/play.php
http://learningapps.org/
https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool=
http://lki.lt/skaitmeniniai-lietuviu-kalbos-istekliai/
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Skaitmeninė mokymosi 

priemonė Dorinis ugdymas 

XI-XII kl. 

Skaitmeninė mokymosi priemonė Dorinis ugdymas 

XI-XII kl. teminis suskirstymas etikos ir tikybos 

pamokoms: 

https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/dorinis/med=13/260  

Tikyba Daug interaktyvių pamokų ir filmukų suskirstytų 

pagal klases, temas. Skirta katalikų tikybos 

pamokoms. 

https://www.krikscioniskifilmai.lt/ 

Saugesnio interneto medžiaga 

mokymuisi 

Mažiems vaikams ir paaugliams naudinga ypač 

vaizdo mežiaga, filmukai 

https://www.draugiskasinternetas.lt/medziaga-

mokymuisi/  

APIE VAIKUS, SU VAIKAIS 

IR DĖL VAIKŲ! 

KĄ APIE VELYKAS GALIME PAPASAKOTI 

VAIKAMS? 

https://pusemuses.lt/vaikams-apie-velykas/  

 

Matematikos ugdymas 

  Pavadinimas Trumpas aprašas Nuoroda 

Matematika 1–4 klasei. 

Matematikos džiunglės 

Nemokamos užduotys, testai. http://mokinukai.lt/index.php?mod=2&action=show_

all&filter=16  

Pinigėnai  
Vaikų finansinio raštingumo ugdymas pamokose yra išties 

sudėtingas procesas. Štai todėl buvo sukurti „Pinigėnai“. 

Įvairios interaktyvios užduotys ir vaizdingas informacijos 

pateikimas gali būti puikiu įrankiu norint vaikus išmokyti 

finansinio raštingumo pagrindų. Pritaikyta mobiliesiems 

įrenginiams. 

http://www.pinigenai.lt/  

Kengūriškas 

uždavinynas 

Šioje interneto svetainėje pateikiamos vykusių 1999–2008 

m. „Kengūros“ konkursų užduotys visose penkiose 

amžiaus grupėse su atsakymais ir sprendimais. 

http://ku.vadoveliai.lt/ 

VAIZDOPAMOKOS.LT  
Mokytojų sukurtos vaizdo pamokos 1-12 klasėms. http://vaizdopamokos.lt/dalykas/matematika/  

Statistika mokykloms  
Ši svetainė yra skirtas ugdyti moksleivių statistinį 

raštingumą ir kaip pagalbinė priemonė mokytojams, 

mokantiems matematikos, geografijos, informatikos ar 

naudojantiems statistikos sąvokas ir informaciją savo 

http://mokyklele.stat.gov.lt/ 

https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/dorinis/med=13/260
https://www.krikscioniskifilmai.lt/
https://www.draugiskasinternetas.lt/medziaga-mokymuisi/
https://www.draugiskasinternetas.lt/medziaga-mokymuisi/
https://pusemuses.lt/vaikams-apie-velykas/
http://mokinukai.lt/index.php?mod=2&action=show_all&filter=16
http://mokinukai.lt/index.php?mod=2&action=show_all&filter=16
http://mokinukai.lt/index.php?mod=2&action=show_all&filter=16
http://mokinukai.lt/index.php?mod=2&action=show_all&filter=16
http://www.pinigenai.lt/
http://www.pinigenai.lt/
http://ku.vadoveliai.lt/
http://ku.vadoveliai.lt/
http://ku.vadoveliai.lt/
http://vaizdopamokos.lt/
http://vaizdopamokos.lt/dalykas/matematika/
http://mokyklele.stat.gov.lt/
http://mokyklele.stat.gov.lt/
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pamokose. 

GeoGebra  
GeoGebra yra dinamiškas matematikos paketas, kuriame 

yra įvairių lygių geometrija, algebra, skaičiuoklės, 

grafikai, statistika. 

https://www.geogebra.org/  

Matematika 7-8 kl. 

Vaizdo pamokos  

Mokomųjų priemonių paskirtis − padėti silpniau 

besimokantiems, specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 

mokiniams, ugdomiems pagal pritaikytas Bendrąsias 

ugdymo programas, įgyti matematikos žinių, ugdytis 

gebėjimus ir nuostatas, kurios leistų mokiniams taikyti 

matematiką „čia ir dabar“: atliekant įvairius buitinius bei 

praktinius darbus, sprendžiant užduotis, konstruojant, 

bandant atsakyti į klausimus, kylančius įvairioje 

kasdienėje veikloje, bei patirti sėkmę besimokant 

matematikos 7–8 klasėse. (38 vaizdo pamokos) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLfHFE3YPb

b4Pd008qSmesPeb9oKd7kZ19  

Matematinio raštingumo 

užduotys 

Matematinio raštingumo užduotys aukštesniesiems 

mąstymo gebėjimams ugdyti. Matematinis raštingumas 

padeda mokiniams suprasti matematikos vaidmenį 

pasaulyje ir atlikti pagrįstus sprendimus, reikalingus 

kiekvienam konstruktyviam, suinteresuotam ir 

mąstančiam piliečiui. Taip pat pateikiamos šešios 

užduotys skaitymo gebėjimams matematikos pamokose 

ugdyti. (26 užduotys) 

https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/amgu/med=17/122  

Finansinio raštingumo 

užduotys 

Finansinio raštingumo užduotys aukštesniesiems mąstymo 

gebėjimams ugdyti. Finansinis raštingumas yra žinios, 

supratimas apie finansines koncepcijas, rizikas ir įgūdžiai, 

motyvacija ir pasitikėjimas taikyti tokias žinias ir 

supratimą, siekiant priimti veiksmingus sprendimus 

visame finansinių kontekstų diapazone, pagerinti finansinę 

gerovę asmenims ir visuomenei bei sudaryti sąlygas 

dalyvauti ekonominiame gyvenime. (14 užduočių) 

https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/amgu/med=17/123  

Mokymosi objektai 

gimnazijoms. 

40 mokymosi objektų, skirtų gimnazijų 1–4 klasėms. http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/dalykai/matematika/  

https://www.geogebra.org/
https://www.geogebra.org/
https://www.youtube.com/watch?v=az0vkWq7Xgo&list=PLfHFE3YPbb4Pd008qSmesPeb9oKd7kZ19
https://www.youtube.com/watch?v=az0vkWq7Xgo&list=PLfHFE3YPbb4Pd008qSmesPeb9oKd7kZ19
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfHFE3YPbb4Pd008qSmesPeb9oKd7kZ19
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfHFE3YPbb4Pd008qSmesPeb9oKd7kZ19
https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/amgu/med=17/122
https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/amgu/med=17/122
https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/amgu/med=17/122
https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/amgu/med=17/123
https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/amgu/med=17/123
https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/amgu/med=17/123
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/dalykai/matematika/
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Matematika 

MATEMATIKA.LT  
Vaizdo pamokos, skirtos pasirengti matematikos brandos 

egzaminui, 2015-2019 metų PUPP ir VBE užduočių 

sprendimų vaizdo įrašai. 

http://www.matematika.lt  

Matematika 11. 

Elektroninės pratybos 

bendrajam kursui  

Teorija, uždaviniai, užduotys, demonstraciniai įrankiai, 

testai. 

http://matematika11.mkp.emokykla.lt/  

Matematika 12. 

Elektroninės pratybos 

bendrajam kursui  

Teorija, uždaviniai, užduotys, demonstraciniai įrankiai, 

testai. 

http://mkp.emokykla.lt/matematika12/  

Skaitmeninė mokymo 

priemonė matematikai 

Skaitmeninė mokymo priemonė apimanti didžiąją dalį 

vidurinės mokyklos (11–12 klasių) kurso dalį ir 

struktūriškai vienodai pateikianti visas temas. Ja gali 

naudotis tiek mokytojai, rengdamiesi pamokoms, 

norėdami paįvairinti ugdymo turinį, tiek mokiniai, 

norėdami mokytis savarankiškai. 

https://smp2014ma.ugdome.lt/  

Pasirengimas 

matematikos 

valstybiniam brandos 

egzaminui  

Kauno technologijos universiteto parengtas atviras 

nuotolinio mokymo kursas, kurio mokymosi turinį sudaro 

aktualiausios ir dažniausiai per valstybinius brandos 

egzaminus pasitaikančios temos. Kiekvieną temą sudaro 

vaizdo pamokos ir savarankiškam darbui skirti uždaviniai. 

https://open.ktu.edu/course/view.php?id=7 

 

Gamtamokslinis ugdymas 

Pavadinimas Trumpas aprašas Nuoroda 

Gamtos mokslai 5–6 

klasėms 

Svetainėje rasite interaktyvių mokymosi objektų: 120 

demonstracijų, parodančių, kaip vyksta įvairūs procesai, 

40 tiriamųjų darbų ir 525 testo užduotis, žinyną. Mokiniai 

savarankiškai ar mokytojo padedami gali stebėti 

nematomus objektus, ilgai ir akimirką trunkančius gamtos 

https://gamta5-6.mkp.emokykla.lt/  

http://www.matematika.lt/
http://www.matematika.lt/
http://matematika11.mkp.emokykla.lt/
http://matematika11.mkp.emokykla.lt/
http://matematika11.mkp.emokykla.lt/
http://matematika11.mkp.emokykla.lt/
http://mkp.emokykla.lt/matematika12/
http://mkp.emokykla.lt/matematika12/
http://mkp.emokykla.lt/matematika12/
http://mkp.emokykla.lt/matematika12/
https://smp2014ma.ugdome.lt/
https://open.ktu.edu/course/view.php?id=7
https://open.ktu.edu/course/view.php?id=7
https://open.ktu.edu/course/view.php?id=7
https://open.ktu.edu/course/view.php?id=7
https://open.ktu.edu/course/view.php?id=7
https://gamta5-6.mkp.emokykla.lt/
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reiškinius, saugiai atlikti bandymus. Srityje „Mano“ 

galima sukurti skirtingo sudėtingumo testų ne tik iš 

svetainėje pateiktų, bet ir iš savo parengtų ir išsaugotų 

testų užduočių. Mokytojo bibliotekoje https://gamta5-

6.mkp.emokykla.lt/lt/mokytojo-biblioteka/ pateikti 

pamokų planų pavyzdžiai, skirtingų tipų mokymosi 

objektų taikymo metodiniai patarimai ir patarimai, kaip 

naudotis svetainėje pateiktas mokymosi objektais ir 

įrankiais.  

Jeigu objektas neatsidaro atlikite kompiuterio diagnostiką 

https://gamta5-6.mkp.emokykla.lt/lt/pagalba/kompiuterio-

diagnostika/ ir pašalinkite problemas. 

Sauga ir sveikata 5–8 

klasėms 

10-čiai šios svetainės temų sukurta apie 50 mokymosi 

objektų, 150 testų užduočių, 40 žinyno straipsnių, 10 

užduočių lapų. Mokymosi objektai – interaktyvios 

demonstracijos, tiriamieji darbai, komiksai, istorijos, 

minčių žemėlapiai, užduočių lapai – skirti mokytis 

žmogaus saugos ir sveikatos. Srityje „Mano“ galima 

sukurti skirtingo sudėtingumo testų ne tik iš svetainėje 

pateiktų, bet ir iš savo parengtų ir išsaugotų testų 

užduočių. Mokytojo bibliotekoje https://gamta5-

6.mkp.emokykla.lt/lt/mokytojo-biblioteka/ pateiktos visų 

temų ir skirtingų tipų mokymosi objektų taikymo 

metodinės rekomendacijos  

Patarimų, kaip naudotis svetainėje pateiktas mokymosi 

objektais ir įrankiais rasite pagalboje http://sauga-

sveikata5-8.mkp.emokykla.lt/lt/pagalba/ 

http://sauga-sveikata5-8.mkp.emokykla.lt/  

Gamtos mokslai 7–8 

klasėms  

Svetainėje rasite 185 mokymosi objektus, 1200 testų 

užduočių, žinyną 60-čiai gamtos mokslų temų. Mokymosi 

objektai – interaktyvios demonstracijos, tiriamieji darbai, 

užduočių lapai – skirti mokytis biologijos, chemijos, 

fizikos kaip atskirų dalykų ir integruotai. Srityje „Mano“ 

http://gamta7-8.mkp.emokykla.lt/  

http://sauga-sveikata5-8.mkp.emokykla.lt/
http://gamta7-8.mkp.emokykla.lt/
http://gamta7-8.mkp.emokykla.lt/
http://gamta7-8.mkp.emokykla.lt/
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galima sukurti skirtingo sudėtingumo testų ne tik iš 

svetainėje pateiktų, bet ir iš savo parengtų ir išsaugotų 

testų užduočių. Prie kiekvieno mokymosi objekto 

pateikiami mokymosi uždaviniai ir patarimai mokiniui, 

kurie gali būti naudingi ir mokytojams kaip metodinės 

rekomendacijos. Išnagrinėjęs kiekvienos temos 

mokymosi objektus ir atlikęs užduotis, mokinys gali 

įsivertinti, kaip suprato pateiktą medžiagą. Įsivertinti 

galima naudojantis mokymosi objektui parengtais 

įsivertinimo teiginiais arba skaitmeniniu „Voratinklio“ 

įrankiu pateiktu „Mano“ srities skiltyje „Įsivertinimas“. 

Atliktas užduotis iš interneto svetainės galima nusiųsti 

mokytojui elektroniniu paštu arba išsaugoti savo 

kompiuteryje. 

Naudotojo vadove http://gamta7-

8.mkp.emokykla.lt/uploads/documents/gm_svetaines_vad

ovas.pdf pateikiama informacija apie svetainės taikymo 

galimybes. 

Jeigu objektas neatsidaro atlikite kompiuterio diagnostiką 

http://gamta7-8.mkp.emokykla.lt/lt/pagalba/kompiuterio-

diagnostika/ ir pašalinkite problemas. 

Elektromagnetizmas ir 

kintamoji srovė 9–10 

klasėms  

Skaitmeninė mokymosi priemonė, kurią sudaro: 

- Virtualūs demonstraciniai objektai (paaiškinimas raštu ir 

garsu). Juos gali naudoti: 

mokytojas mokymui (demonstracijai ekrane, 

interaktyviojoje lentoje); 

mokinys mokymuisi (kartojimas ir kita) žinioms įtvirtinti 

– užduočių, virtualių bandymų atlikimas. 

- Esminiai teorijos teiginiai; 

- Savarankiško darbo (virtualiojo bandymo) užduotys; 

- Pratybos/testai. 

Patarimų, kaip naudotis priemonę rasite skyrelyje 

http://mkp.emokykla.lt/fizika9-10/fobjects  

http://mkp.emokykla.lt/fizika9-10/fobjects
http://mkp.emokykla.lt/fizika9-10/fobjects
http://mkp.emokykla.lt/fizika9-10/fobjects
http://mkp.emokykla.lt/fizika9-10/fobjects
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Patarimai http://mkp.emokykla.lt/fizika9-

10/pages/advices 

Mokymosi objektai 

gimnazijoms/fizika  

Svetainės „Mokymosi objektai gimnazijoms: Interaktyvių 

audiovizualinių mokymo modulių kursas I-IV gimnazijos 

klasėms“ paskirtis – padėti mokytis ir mokyti biologijos, 

chemijos, fizikos, istorijos, lietuvių kalbos ir matematikos 

gimnazijų I-IV klasėje. Kiekvieno dalyko mokymosi 

objektai suskirstyti klasėmis, bet juos galima rušiuoti ir 

pagal abėcėlę. 

Kaip naudotis svetainės mokymosi objektais rasite 

skyrelyje pagalba http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/pagalba/ 

http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/fizika/ 

http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/biologija/ 

http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/chemija/ 

Study Jams 
Animacijos įgarsintos anglų kalba, labai paprastai 

aiškinančios gamtamokslines sąvokas, reiškinius ir 

dėsningumus ir skirtos jaunesnio amžiaus mokiniams 

http://studyjams.scholastic.com/studyjams/jams/scien

ce/index.htm 

SciensNetLinks 
Interaktyvūs objektai, vaizdo ir garso medžiaga, pamokų 

aprašymai anglų kalba skirtingo amžiaus mokiniams. 

Dominantį turinį pagal klasė, dalyką/temą galima rasti 

http://sciencenetlinks.com/tools/ 

http://sciencenetlinks.com/  

Physics for Kids  
Eksperimentų, projektų aprašymai, vaizdo įrašai, 

žaidimai, viktorinos, įdomūs faktai ir pan. (anglų kalba) 

http://www.sciencekids.co.nz/physics.html  

PhET  
Kolorado univeriteto pateiktos ineraktyvios simuliacijos 

suskirstytos pagal dalykus (fizika, chemija, biologija, 

Žemės mokslai ir kt) ir ugdymo pakopą (pradinis, 

pagrindinis, vidurinis ugdymas) 

https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/phy

sics 

Khan Academy  
Iliustruotos ir anglų kalba įgarsintos gamtos mokslų ir 

kitų dalykų pamokos 

https://www.khanacademy.org/science  

Make me genijus  
Įdomus faktai, pristatymai, vaizdo medžiaga, testai. 

Vaizdo medžiaga gamtos mokslų tematika 1–7 klasių 

mokiniams – labai iliustratyvios ir patrauklios animacijos, 

paprasti paaiškinimai 

https://www.makemegenius.com/  

MinuteEarth  
Vaizdo medžiaga įvairioms gamtos mokslų temoms 

nagrinėti – patrauklios animacijos, paprasti paaiškinimai 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLElB7nLN

HZvhSor-RW0mv1FE_IDi9ZuiA  

http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/fizika/
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/fizika/
http://studyjams.scholastic.com/studyjams/jams/science/index.htm
http://studyjams.scholastic.com/studyjams/jams/science/index.htm
http://studyjams.scholastic.com/studyjams/jams/science/index.htm
http://sciencenetlinks.com/
http://sciencenetlinks.com/
http://www.sciencekids.co.nz/physics.html
http://www.sciencekids.co.nz/physics.html
https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics
https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics
https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics
https://www.khanacademy.org/science
https://www.khanacademy.org/science
https://www.makemegenius.com/
https://www.makemegenius.com/
https://www.youtube.com/watch?v=vgRDaemJA1o&list=PLElB7nLNHZvhSor-RW0mv1FE_IDi9ZuiA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLElB7nLNHZvhSor-RW0mv1FE_IDi9ZuiA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLElB7nLNHZvhSor-RW0mv1FE_IDi9ZuiA
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anglų kalba. 

oPhysics  
Interaktyvios simuliacijos praktiškai visoms fizikos 

temoms, kurios leidžia keičiant parametrus tirti 

dėsningumus, savybes, grafikus. Visoms simuliacijoms 

yra parengti aprašymai (anglų kalba), kuriuos rasite po 

simuliacijos langu. 

https://ophysics.com/index.html 

„Go-Lab“ ekosistemą 

internetiniam STEM 

mokymui 

Virtualios laboratorijos suteikia mokiniams galimybę 

atlikti mokslinius eksperimentus internetinėje aplinkoje. 

Nuotoliniu būdu valdomos laboratorijos suteikia 

galimybę eksperimentuoti su realia įranga iš atokių vietų. 

Virtualios laboratorijos imituoja mokslinę įrangą. 

Duomenų rinkiniai pateikia jau atliktų laboratorinių 

eksperimentų duomenis. Norėdami rasti savo klasei 

tinkamas laboratorijas, naudokite dešinėje esančius 

filtrus. 

https://www.golabz.eu/labs  

„Molecular Expressions“ 

svetainė 

Svetainėje yra spalvotų nuotraukų kolekciją, padarytą per 

optinį mikroskopą. Anglų kalba pateikiama svarbių 

įvykių, susijusių su optika, mikroskopija, astronomija ir 

šviesos bei spalvų fizika, santrauka. Nuo priešistorės iki 

dvidešimt pirmojo amžiaus pradžios padaryti atradimai, 

išradimai, teorijos pateikiami platesniame pasaulio ir jo 

istorijos kontekste. Sužinokite, kada pirmą kartą buvo 

pastebėta Halley kometa ir kas iš tikrųjų išrado lemputę. 

https://micro.magnet.fsu.edu/optics/index.html  

MagLab Magnetų akademiją pristato magnetinio lauko 

laboratoriją, kurioje rasite dėsnių ir įrankių, susijusių su 

elektra ir magnetizmu, interaktyvių demonstracijų. 

Galima koreguoti kintamuosius ir vizualizuoti nematomas 

jėgas. Svetainėje yra vaizdo medžiagos, veikia patogi 

paieška. 

https://nationalmaglab.org/education/magnet-

academy/watch-play/interactive  

Interaktyvūs mokymosi 

objektai I–IV gimnazijos 

klasėms. 

Chemija. Pateikiamas interaktyvių audiovizualinių 

mokymo modulių kursas I-IV klasėms. 

http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/chemija/ 

https://ophysics.com/index.html
https://ophysics.com/index.html
https://www.golabz.eu/labs
https://micro.magnet.fsu.edu/optics/index.html
https://nationalmaglab.org/education/magnet-academy/watch-play/interactive
https://nationalmaglab.org/education/magnet-academy/watch-play/interactive
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/chemija/
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Chemija 9-12 kl. 

Skaitmeninė mokymo 

priemonė 

Skaitmeninė priemonė chemijos mokymui(si) https://smp2014ch.ugdome.lt  

Interaktyvūs mokymosi 

objektai I–IV gimnazijos 

klasėms. Biologija. 

Biologija. Pateikiamas interaktyvių audiovizualinių 

mokymo modulių kursas I-IV gimnazijos klasėms. 

Daugiafunkcinės terpės pagrindu sukurti mokymo 

objektai atitinka Bendrąsias programas ir yra orientuoti į 

gimnazijų mokinių poreikius. 

http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/biologija 

LIETUVOS PAUKŠČIAI Mokymo, mokymosi priemonė, Ji padeda mokiniui 

tobulinti biologijos žinias ir gebėjimus. Kompiuterinėje 

programoje „Lietuvos paukščiai“ yra konkrečių paukščių 

nuotraukų, gyvūnų aprašymas (sandara, ypatybės, 

dauginimasis, gyvenamoji vieta), balsai. 

https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones/6898  

Žmogaus biologija Mokymosi svetainė. Žmogaus biologija I ir II dalis. http://zmogausbiologija.mkp.emokykla.lt/ 

http://zmogausbiologija2.mkp.emokykla.lt/ 

Vedlys Pateikiami parengti tiriamųjų veiklų su projekte 

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų 

priemonėmis“ nupirktomis priemonėmis aprašai 

http://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.ht

ml 

Interaktyvi elementų 

periodinė lentelė. 

Pateikiama interaktyvi elementų periodinė lentelė lietuvių 

kalba. Aprašomos elemento savybės paplitimas, reikšmė. 

Nuotraukomis iliustruojama elemento išvaizda. 

https://www.ptable.com/?lang=lt  

Chemijos laboratoriniai 

darbai 

Svetainėje pateikimai virtualieji laboratoriniai bandymai, 

kurių negalima ar būtų sunku atlikti realiai per pamokas. 

Jie papildytų realius laboratorinius darbus, mokiniams 

būtų sudarytos sąlygos mokantis chemijos tyrinėti, 

modeliuoti, prognozuoti – ugdyti savo kompetenciją. 

Parengta 12 chemijos laboratorinių darbų, skirtų 9–10 

klasėms. Kiekvienas laboratorinis darbas skirtas 

mažiausiai dviem veikloms sritims. Pirmiausiai − tai 

gamtos tyrimai. Ši veiklos sritis yra integruota ir 

neatsiejama nuo gamtos mokslų, tarp jų ir chemijos, 

mokymo. 

http://mkp.emokykla.lt/saugi-chemija/  

https://smp2014ch.ugdome.lt/
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/biologija
https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones/6898
http://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html
http://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html
https://www.ptable.com/?lang=lt
http://mkp.emokykla.lt/saugi-chemija/
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EMA elektroninė 

mokymosi aplinka 

Tai elektroninė mokymosi aplinka, kuri leidžia 

diferencijuoti ir individualizuoti mokymo(si) procesą ir 

suteikia interaktyvią motyvavimo sistemą. Aplinkoje yra 

elektroninis vadovėlis ir mokytojo knyga, diagnostiniai 

testai, diferencijuoti užduočių rinkiniai, automatiškai 

taisomų greito pasirinkimo užduočių rinkiniai, virtuali 

pasiekimų lenta „Safaris“, individualios mokinio 

pažangos atvaizdavimas. Elektroninė mokymosi aplinka 

skirta mokiniams, besimokantiems matematikos, lietuvių 

kalbos, anglų kalbos, gamtos ir žmogaus, pasaulio 

pažinimo, biologijos, istorijos bei geografijos dalykų. 

https://emapamokos.lt/ 

„Egzaminatorius.lt“ Internetinė sistema, kurioje yra biologijos, chemijos, 

matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos 

dalykų konspektai ir sąvokos, įvairaus sudėtingumo 

užduotys, vaizdinė medžiaga ir mokymosi 

rekomendacijos, padėsiančios mokytojui ruošti, o 

mokiniams ruoštis brandos egzaminams. 

https://egzaminatorius.lt/ 

 

Socialinis ugdymas 

Pavadinimas Trumpas aprašas Nuoroda 

Svetainė 

„Šaltiniai info“ 

Elektroninė mokymosi aplinka kalbos, literatūros ir istorijos 

mokymuisi 

http://www.šaltiniai.info/ 

Ema  
Elektroninė mokymosi aplinka istorijos ir geografijos mokymuisi https://emapamokos.lt/ 

Metodinis 

leidinys „Pažink 

Europą“ 

Metodinis leidinys https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-

dokumentai/atsisiusti/9100/a2537615-dc10-4817-

bcb4-a54ca8c7bd2c  

Istorijos video 

pamokos 

Video pamokų ciklai https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/socialinis/med=10

/262 

Filmas Istorinis filmas mokykloms https://sodas.ugdome.lt/grotuvas/e96b7ef7-69b9-

https://emapamokos.lt/
https://egzaminatorius.lt/
https://emapamokos.lt/
https://emapamokos.lt/
https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/atsisiusti/9100/a2537615-dc10-4817-bcb4-a54ca8c7bd2c
https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/atsisiusti/9100/a2537615-dc10-4817-bcb4-a54ca8c7bd2c
https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/atsisiusti/9100/a2537615-dc10-4817-bcb4-a54ca8c7bd2c
https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/socialinis/med=10/262
https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/socialinis/med=10/262
https://sodas.ugdome.lt/grotuvas/e96b7ef7-69b9-4934-bf6d-3450582e1cb2?showLocaleChangeLinks=true##id3345cb7efe1474fd
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„Radviliada“ 4934-bf6d-

3450582e1cb2?showLocaleChangeLinks=true##id33

45cb7efe1474fd  

Skaitmeninės 

mokymo 

priemonės. 

Istorija. 

Skaitmeninėje mokymo priemonėje didelis dėmesys skiriamas 

Lietuvos istorijos pavyzdžiams, šaltiniams, aprašymams, 

iliustracijoms. Jie didina istorijos, kaip mokomojo dalyko, 

patrauklumą ir suteikia didesnę pedagoginę vertę. 

http://smp2014is.ugdome.lt/ 

Geografija 6-ai 

klasei 

Ši geografijos mokymo priemonė skirta tiek mokytojams, tiek ir 

mokiniams. Joje panaudotos kompiuterinės informacijos 

perteikimo galimybės, akcentuojant tas iš jų, kurios negali būti 

panaudotos „popierinėse“ versijose: video siužetai, garsas, 

animacija, žaidimai. Taip pat joje yra daug nuotraukų, žemėlapių, 

schemų. Tuo pasiekta didesnė geografijos dalyko vizualizacija, kuri 

ženkliai papildys spausdintas mokymo priemones. Neabejojame, 

kad naudodamasis šia priemone, mokytojas galės geografijos 

pamoką organizuoti įdomiau, o mokinys taps aktyvesniu mokymo 

proceso dalyviu. Siūloma priemonė atitinka Bendrąsias geografijos 

mokymo programas bei Išsilavinimo standartus. 

Mokomąją kompiuterinę priemonę sudaro 30 pamokų – 

pakankamai daug, kad būtų galima atsirinkti, kurias iš jų 

organizuoti kompiuterių ar vieno kompiuterio klasėje arba siūlyti 

savarankiškam mokymuisi namuose. 

http://mkp.emokykla.lt/geografija/  

Svetainė 

„GEOGRAFIJA 

6–8 KLASĖMS“ 

30-čiai geografijos temų sukurta150 mokymosi objektų 

(interaktyvios demonstracijos, tiriamieji darbai su darbo lapais, 

komiksai, istorijos, minčių žemėlapiai, užduočių lapai, žemėlapiai 

ar kartoschemos). Kiekvienai temai yra parengta po 20 testo 

užduočių, iš kurių galima sudaryti įvairaus sudėtingumo testų. Prie 

mokymosi objektų pateikiami mokymosi uždaviniai ir patarimai 

mokiniui. Išnagrinėjęs kiekvienos temos mokymosi objektus ir 

atlikęs užduotis, mokinys gali įsivertinti, kaip suprato pateiktą 

medžiagą. Įsivertinti galima naudojantis mokymosi objektui 

parengtais įsivertinimo teiginiais arba skaitmeniniu „Voratinklio“ 

http://geografija6-

8.mkp.emokykla.lt/lt/sisteminiai/meniu/teisinis/apie-

projekta/  

https://sodas.ugdome.lt/grotuvas/e96b7ef7-69b9-4934-bf6d-3450582e1cb2?showLocaleChangeLinks=true##id3345cb7efe1474fd
https://sodas.ugdome.lt/grotuvas/e96b7ef7-69b9-4934-bf6d-3450582e1cb2?showLocaleChangeLinks=true##id3345cb7efe1474fd
https://sodas.ugdome.lt/grotuvas/e96b7ef7-69b9-4934-bf6d-3450582e1cb2?showLocaleChangeLinks=true##id3345cb7efe1474fd
http://smp2014is.ugdome.lt/
http://mkp.emokykla.lt/geografija/
http://geografija6-8.mkp.emokykla.lt/lt/sisteminiai/meniu/teisinis/apie-projekta/
http://geografija6-8.mkp.emokykla.lt/lt/sisteminiai/meniu/teisinis/apie-projekta/
http://geografija6-8.mkp.emokykla.lt/lt/sisteminiai/meniu/teisinis/apie-projekta/
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įrankiu. Atliktas užduotis galima išsaugoti savo kompiuteryje ir 

nusiųsti mokytojui elektroniniu paštu iš interneto svetainės. 

Skaitmeninė 

mokymo 

priemonė 

„Geografija“ 

Interaktyvi skaitmeninė mokymo priemonė „Geografija“ ir joje 

esantys 40 mokomųjų objektų. Priemonėje didelis dėmesys 

skiriamas mokinių savarankiškam darbui, sudaroma galimybė 

taikyti mokymą skirtingiems mokymosi stiliams. 

https://smp2014ge.ugdome.lt/  

Istorija Tau Virtuali mokymosi aplinka istorijos mokymuisi https://istorijatau.lt/ 

„Gimtoji 

istorija“ nuo 7 

iki 12 klasės 

Virtuali mokymosi aplinka istorijos mokymuisi http://mkp.emokykla.lt/gimtoji/ 

LDK istorija Virtuali mokymosi aplinka apie Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės istoriją 

http://www.ldkistorija.lt/ 

Eduka klasė 
Virtuali mokymosi aplinka istorijos ir geografijos mokymuisi https://www.eduka.lt/klase/  

Svetainė ,,E-

paveldas" 

Virtuali kultūros paveldo sistema (VEPS) yra milžiniškas 

skaitmeninis lobynas, kuriamas pagal Lietuvos kultūros paveldo 

skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos 

strategiją. VEPS portalas visiems besidomintiems šiuo lobynu 

užtikrina greitą ir patogią prieigą prie tūkstančių meno kūrinių, 

knygų, laikraščių, rankraščių tekstų, žemėlapių, garso įrašų. 

https://www.epaveldas.lt/home 

Svetainė „E-

kinas“ 

Svetainėje saugomi kino filmai apima visą Lietuvos kino raidą nuo 

XX amžiaus antrojo dešimtmečio iki šių dienų. Tai didelė 1918-

1940 metų Lietuvos kino kronikos kolekcija, išlikę vokiečių 

okupacijos laikotarpio kino dokumentai, Lietuvos kino studijoje ir 

Lietuvos televizijoje 1946-1990 metais sukurti dokumentiniai 

filmai, pirmieji lietuviški vaidybiniai filmai, šių dienų kino kūrėjų 

darbai. 

www.e-kinas.lt  

Svetainė „LRT. 

Mediateka“ 

Šios svetainės rubrikoje yra apie 20 laidų istorijos tematika, 

pvz."Amžininkai", "Amžių šešėliuose", "Dešimt nepriklausomybės 

metų", "Šimtas. Įdomioji tarpukario istorija", "Mūsų laisvės metai" 

ir kt. 

https://istorijatau.lt/foto-video/lrt-mediateka  

Ugdymo sodas Nacionalinio saugumo rubrikoje galima rasti metodines 

rekomendacijas, videomedžiagą bei naudingas nuorodas 

https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/dry/med=126/664  

https://smp2014ge.ugdome.lt/
https://istorijatau.lt/
http://mkp.emokykla.lt/gimtoji/
http://www.ldkistorija.lt/
https://www.eduka.lt/klase/
https://www.eduka.lt/klase/
https://www.epaveldas.lt/home
http://www.e-kinas.lt/
https://istorijatau.lt/foto-video/lrt-mediateka
https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/dry/med=126/664
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nacionalinio saugumo/pilietiškumo ugdymo temomis ir 

integruotam ugdymui 

Ugdymo sodas Medijų ir informacinio ratštingumo ugdymo(si) medžiaga vaikams, 

tėvams, mokytojams, bibliotekininkams; daug medžiagos 

integruotam ugdymui. 

https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/dry/med=2/821  

Svetainė 

„Bernardinai“, 

kanalas „Agora“ 

Laidų ciklai „Laisvės kryžkelės“ (laisvės kovos XX amžiaus 

Lietuvoje ir pasakojimai apie gyvenimą sovietmečiu), „Atmintis“ 

(istorinės laidos apie asmenybes ir įvykius, kurių nedera pamiršti), 

„Laisvė ir tikėjimas“ (vaizdo pasakojimai apie katalikus disidentus 

sovietmečiu), „Lietuvos istorija“ (vaizdo pasakojimai ir laidos apie 

Lietuvos istorijos įvykius bei svarbias asmenybes) ir kt. 

http://www.bernardinai.lt/tv/laidu-ciklas/laisves-

kryzkeles  

Svetainė 

„Bernardinai“, 

kanalas 

„Atodanga“ 

Laidų ciklai „Krikščionybės istorija“ (laidos apie įvairių 

krikščioniškų bendruomenių istoriją bei didžias praeities 

asmenybes), „Virtuali ekskursija“ (virtualios kelionės po muziejus, 

vienuolynus, bažnyčias, parodas) ir kt. 

http://www.bernardinai.lt/tv/kanalas/atodangos  

Geography 

Education on 

Social Media 

Skaitmeninių išteklių svetainė. https://geographyeducation.org/  

Beganti/besikeiči

anti Realybė 

„Running Reality“ suteikia jums žemėlapį, kurį naudodami galite 

bet kurioje 

vietoje nusikelti į bet kurią datą nuo 3000 pr. Kr. iki šiandien ir 

tyrinėti 

iki gatvės istorijos lygmens. Šiame modelyje yra tautos 

ir miestai, taip pat laivai, armijos, pastatai ir žmonės. Miestai 

auga, pastatai statomi, laivai tyrinėja naujas jūras, kariuomenės 

kovoja. 

Uostai ištuštėja, upės keičia kursą, o miestai apiplėšiami ir 

sudeginami. Kai jūs stovite istorinėje vietoje ir 

naudojatės savo mobiliuoju telefonu, galite pamatyti visus įvykius, 

kurie įvyko 

aplink jus toje pačioje vietoje, tada atitolinti, kad pamatytumėte to, 

kas vyko 

http://www.runningreality.org/docs/  

https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/dry/med=2/821
http://www.bernardinai.lt/tv/laidu-ciklas/laisves-kryzkeles
http://www.bernardinai.lt/tv/laidu-ciklas/laisves-kryzkeles
http://www.bernardinai.lt/tv/kanalas/atodangos
https://geographyeducation.org/
http://www.runningreality.org/docs/
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globaliau, kontekstą. Tinkama mokantis istorijos ir geografijos. 

EUROGEO 

Newsletters, 

anglų kalba 

Naujausios Europos geografų asociacijos naujienos https://www.eurogeography.eu/eurogeo-

newsletter/news-2016-oct.html#story6-resources  

Lietuvos 

erdvinės 

informacijos 

portalas 

Šios svetainės tikslas – sudaryti sąlygas centralizuotai teikti 

duomenų naudotojams valstybės kadastrų, registrų tvarkytojų, 

valstybės ir savivaldybių institucijų bei kitų asmenų sukurtus ir 

tvarkomus erdvinių duomenų rinkinius, jų metaduomenis. 

www.geoportal.lt . 

Valstybės 

erdviniai 

duomenys 

atvirai mokyklai 

(VEDAM) 

Interaktyvi mokymosi aplinka skirta mokiniams ir mokytojams. 

Gali būti naudojama skirtingų krypčių – geografijos, istorijos, 

pilietinio ugdymo, informacinių technologijų disciplinose. 

Tyrinėkite aplinką naudodami oficialius erdvinius duomenis. 

Identifikuokite objektus vienu paspaudimu. Svarbios vietovardžių 

ir maršrutų paieškos funkcijos. Skirtingų duomenų sluoksnių 

palyginimas, keičiant permatomumą, leis lengvai analizuoti, atrasti 

dėsningumus, daryti išvadas. 

http://www.geoportal.lt/mapbasic/vedam  

Maps.lt 
Interaktyvi lietuviška internetinių žemėlapių svetainė, teikianti iš 

valstybinių duomenų bazių gaunamus duomenis Lietuvoje, sukurta 

ArcGIS programinės įrangos pagrindu. Maps.lt remiasi 

skaitmeniniais žemėlapiais, vektorinėmis geoduomenų bazėmis bei 

GIS technologijomis. Žemėlapių turinys ir geografija nuolat 

pildomi bei atnaujinami, plėtojamas trimatės Lietuvos žemėlapis. 

Maps.lt savininkė yra UAB „Hnit-Baltic" (Vilnius), įgaliotoji „Esri 

Inc.“ 

http://www.maps.lt/map/ 

Maps.lt beta 

versija 

 https://beta.maps.lt/?b=topo&bl=true  

Žemėlapių 

rinkinys 

geografijos 

pamokoms 

Žemėlapių rinkinys geografijos pamokoms https://gismokykla.maps.arcgis.com/apps/PublicGalle

ry/index.html?appid=f59a8e473a694e72ba1857f41ea

068fd 

GIS Mokykla Portalas skirtas skatinti geoinformacinių technologijų naudojimą 

Lietuvos mokyklose pamokose ir po pamokų. 

https://www.gismokykla.lt/apie-mus/  

https://www.eurogeography.eu/eurogeo-newsletter/news-2016-oct.html#story6-resources
https://www.eurogeography.eu/eurogeo-newsletter/news-2016-oct.html#story6-resources
http://www.geoportal.lt/mapbasic/vedam
http://maps.lt/
http://www.maps.lt/map/
https://beta.maps.lt/?b=topo&bl=true
https://gismokykla.maps.arcgis.com/apps/PublicGallery/index.html?appid=f59a8e473a694e72ba1857f41ea068fd
https://gismokykla.maps.arcgis.com/apps/PublicGallery/index.html?appid=f59a8e473a694e72ba1857f41ea068fd
https://gismokykla.maps.arcgis.com/apps/PublicGallery/index.html?appid=f59a8e473a694e72ba1857f41ea068fd
https://www.gismokykla.lt/apie-mus/
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Informacinių technologijų ugdymas 

Pavadinimas Trumpas aprašas Nuoroda 

Scratch Programavimo mokymas, projektų rengimas, pasidalijimas jais. https://scratch.mit.edu/  

Code. org Programavimo mokymas. https://code.org/  

Google 

dokumentai 

Tekstinių dokumentų kūrimas, redagavimas, bendrinimas. https://www.google.com/docs/about/  

Google 

skaičiuoklė 

Skaičiuoklės dokumentų kūrimas, redagavimas, bendrinimas. https://www.google.com/sheets/about/  

Google skaidrės Pateikčių kūrimas, redagavimas, bendrinimas. https://www.google.com/slides/about/  

Google formos Ppklausų, klausimynų kūrymas. https://www.google.com/forms/about/  

Zoom.us  
Vaizdo konferencijos. Galimybė transliuoti pamokas internetu, 

demonstruoti skaidres, sudaryti atskiras diskusijų grupes 

(reikalinga nemokama registracija). 

https://www.zoom.us/ 

EMA pamokos Užduočių rinkinys. https://emapamokos.lt/dalykas/informatika  

Vaizdo pamokos. 

IT 

Pagrindinio ugdymo IT bendrosios programos visų veiklos sričių 

temų vaizdo pamokos. 

http://vaizdopamokos.lt/dalykas/it/  

Užduotys 

savarankiškam 

darbui. 

Informacinės 

technologijos, 11–

12 klasė, 

bendrasis kursas 

(.pdf) 

Priemonę sudaro keturi skyriai: 

Tekstų rengimas (.rar) 

Skaičiuoklės naudojimas (.rar) 

Pateikčių rengimas (.rar) 

Saugus ir teisėtas informacijos ir interneto naudojimas (.rar)  

https://sodas.ugdome.lt/bylos/GENERAL/bbc62c2f-

15ac-4f0a-9624-6349a62924e0.pdf  

Juozo Balčikonio 

gimnazijos VMA 

Mokytojos dr. R. Burbaitės parengtas kursas „Kartojimas IT VBE 

išorės naudotojams“. 

https://jbg.vma.lm.lt/course/view.php?id=10 

Code Monkey Edukacinė aplinka, kurioje mokiniai mokosi programavimo 

pagrindų. Mokymasis pagrįstas žaidimu. 

https://www.codemonkey.com/  

Cody Roby Algoritmavimo žaidimas be techninių įrenginių, skirtas bet kurio http://codeweek.it/cody-roby-en/ecw-edition  

https://scratch.mit.edu/
https://code.org/
https://www.google.com/docs/about/
https://www.google.com/sheets/about/
https://www.google.com/slides/about/
https://www.google.com/forms/about/
http://zoom.us/
https://www.zoom.us/
https://emapamokos.lt/dalykas/informatika
http://vaizdopamokos.lt/dalykas/it/
https://sodas.ugdome.lt/bylos/GENERAL/3e22874e-2200-4507-bee0-5116f14da14e.rar
https://sodas.ugdome.lt/bylos/GENERAL/3e22874e-2200-4507-bee0-5116f14da14e.rar
https://sodas.ugdome.lt/bylos/GENERAL/3e22874e-2200-4507-bee0-5116f14da14e.rar
https://sodas.ugdome.lt/bylos/GENERAL/3e22874e-2200-4507-bee0-5116f14da14e.rar
https://sodas.ugdome.lt/bylos/GENERAL/3e22874e-2200-4507-bee0-5116f14da14e.rar
https://sodas.ugdome.lt/bylos/GENERAL/bbc62c2f-15ac-4f0a-9624-6349a62924e0.pdf
https://sodas.ugdome.lt/bylos/GENERAL/bbc62c2f-15ac-4f0a-9624-6349a62924e0.pdf
https://jbg.vma.lm.lt/course/view.php?id=10
https://www.codemonkey.com/
http://codeweek.it/cody-roby-en/ecw-edition
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amžiaus mokiniams. 

Enciklopedinis 

kompiuterijos 

žodynas. IV 

leidimas  

Enciklopedinis kompiuterijos žodynas http://ims.mii.lt/EK%C5%BD/  

IT konkursas 

„Olympis 2020 - 

Pavasario sesija“ 

Dalyvavimas nemokamas. Dalyvių skaičius neribojamas. Skatinta 

mokinių domėjimąsi informacinėmis technologijomis. 

https://www.olympis.lt/  

Programavimo 

mobiliesiems 

įrenginiams 

pradmenų 

modulis  

Mobilios aplikacijos schema 

Užduotis 1 dalis (pradžia) 

Užduotis 2 dalis (grafika) 

Užduotis 3 dalis (Java) 

Užduotis 4 dalis (IF)  

https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/it/med=41/672  

Informatikos ir 

informatinio 

mąstymo 

konkurso Bebras 

svetainė. 

Bebras yra tarptautinė iniciatyva, kurios tikslas – skatinti 

informatiką ir informatinį mąstymą. 

https://bebras.lt/ 

Interaktyvios 

Bebro konkurso 

užduotys 

2014 metų Bebro konkurso užduotys 

2015 metų Bebro konkurso užduotys 

2016 metų Bebro konkurso užduotys 

2017 metų Bebro konkurso užduotys 

2018 metų Bebro konkurso užduotys  

https://www.upc.smm.lt/projektai/bebras/2014/ 

https://www.upc.smm.lt/projektai/bebras/2015/ 

https://www.upc.smm.lt/projektai/bebras/2016/ 

https://www.upc.smm.lt/projektai/bebras/2017/ 

https://www.upc.smm.lt/projektai/bebras/2018/  

Pamokų kūrimo 

įrankis „SMART 

Debesyje“ 

Įrankis (platforma) skirtas nuotolinių pamokų organizavimui - 

kurti pamokas, apklausas, patikros darbus ir jomis dalintis su 

mokiniais. 

Trumpa instrukcija: 

https://www.youtube.com/watch?v=op7u4FoXAfM&

t=5s&fbclid=IwAR0P0YMXE1JN8IKPxOflGMMo1

Z3Og681Siazkof_DcGvBGJ5OygCKvdYjPk 

Įrankis (platforma): https://suite.smarttech-

prod.com/login  

Skaitmeniniai 

ištekliai 

pradinukams. 

Skaitmeninių priemonių rinkinys pradinių klasių mokiniams. https://informatika.ugdome.lt/lt/kategorija/priemones/  

http://ims.mii.lt/EK%C5%BD/
http://ims.mii.lt/EK%C5%BD/
http://ims.mii.lt/EK%C5%BD/
http://ims.mii.lt/EK%C5%BD/
http://ims.mii.lt/EK%C5%BD/
https://www.olympis.lt/
https://sodas.ugdome.lt/bylos/GENERAL/1d3a02ea-4c5d-4dee-982e-3a1b62d859f6.pdf
https://sodas.ugdome.lt/bylos/GENERAL/1d3a02ea-4c5d-4dee-982e-3a1b62d859f6.pdf
https://sodas.ugdome.lt/bylos/GENERAL/1d3a02ea-4c5d-4dee-982e-3a1b62d859f6.pdf
https://sodas.ugdome.lt/bylos/GENERAL/1d3a02ea-4c5d-4dee-982e-3a1b62d859f6.pdf
https://sodas.ugdome.lt/bylos/GENERAL/1d3a02ea-4c5d-4dee-982e-3a1b62d859f6.pdf
https://sodas.ugdome.lt/bylos/GENERAL/d4e719fa-96de-4402-9708-45c51e24fe0b.pdf
https://sodas.ugdome.lt/bylos/GENERAL/d4e719fa-96de-4402-9708-45c51e24fe0b.pdf
https://sodas.ugdome.lt/bylos/GENERAL/d4e719fa-96de-4402-9708-45c51e24fe0b.pdf
https://sodas.ugdome.lt/bylos/GENERAL/d4e719fa-96de-4402-9708-45c51e24fe0b.pdf
https://sodas.ugdome.lt/bylos/GENERAL/d4e719fa-96de-4402-9708-45c51e24fe0b.pdf
https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/it/med=41/672
https://bebras.lt/
https://www.upc.smm.lt/projektai/bebras/2014/
https://www.upc.smm.lt/projektai/bebras/2014/
https://www.upc.smm.lt/projektai/bebras/2014/
https://www.upc.smm.lt/projektai/bebras/2014/
https://www.upc.smm.lt/projektai/bebras/2014/
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.upc.smm.lt%2Fprojektai%2Fbebras%2F2014%2F
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.upc.smm.lt%2Fprojektai%2Fbebras%2F2014%2F
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.upc.smm.lt%2Fprojektai%2Fbebras%2F2014%2F
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.upc.smm.lt%2Fprojektai%2Fbebras%2F2014%2F
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.upc.smm.lt%2Fprojektai%2Fbebras%2F2014%2F
https://www.youtube.com/watch?v=op7u4FoXAfM&t=5s&fbclid=IwAR0P0YMXE1JN8IKPxOflGMMo1Z3Og681Siazkof_DcGvBGJ5OygCKvdYjPk
https://www.youtube.com/watch?v=op7u4FoXAfM&t=5s&fbclid=IwAR0P0YMXE1JN8IKPxOflGMMo1Z3Og681Siazkof_DcGvBGJ5OygCKvdYjPk
https://www.youtube.com/watch?v=op7u4FoXAfM&t=5s&fbclid=IwAR0P0YMXE1JN8IKPxOflGMMo1Z3Og681Siazkof_DcGvBGJ5OygCKvdYjPk
https://www.youtube.com/watch?v=op7u4FoXAfM&t=5s&fbclid=IwAR0P0YMXE1JN8IKPxOflGMMo1Z3Og681Siazkof_DcGvBGJ5OygCKvdYjPk
https://www.youtube.com/watch?v=op7u4FoXAfM&t=5s&fbclid=IwAR0P0YMXE1JN8IKPxOflGMMo1Z3Og681Siazkof_DcGvBGJ5OygCKvdYjPk
https://www.youtube.com/watch?v=op7u4FoXAfM&t=5s&fbclid=IwAR0P0YMXE1JN8IKPxOflGMMo1Z3Og681Siazkof_DcGvBGJ5OygCKvdYjPk
https://informatika.ugdome.lt/lt/kategorija/priemones/
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Draugiško 

interneto 

svetainės ištekliai 

Skaitmeniniai ištekliai saugesnio interneto mokymuisi. https://www.draugiskasinternetas.lt/medziaga-

mokymuisi/  

 

Meninis ugdymas 

Pavadinimas Trumpas aprašas Nuoroda 

ARS 1. Dailės 

rūšys ir žanrai; 

ARS 2. Meno 

epochos ir 

stiliai; 

ARS 3. 

Lietuvių 

liaudies menas 

„ARS“ – tai virtuali dailės pažinimo programa http://ars.mkp.emokykla.lt/ 

Išmok spalvų 

pavadinimus 

Supažindinimas su spalvomis ir jų pavadinimais, mokymas rūšiuoti 

daiktus pagal spalvą. 

http://www.ziburelis.lt/nemokamai/rask-nurodyta-

spalva/zaisti 

Padėk 

pingvinui 

sudėti daiktus 

Priemonė skirta pažinti ir rūšiuoti spalvas. Užduotis vaikui - 

surūšiuoti įvairius daiktus pagal spalvą. 

http://www.ziburelis.lt/nemokamai/padek-pingvinui-

sudeti-daiktus/zaisti 

Technologijos 

5–10 kl. 

Elektronikos, konstrukcinių medžiagų, mitybos, tekstilės ir dizaino 

mokymui priemonė, su virtualiomis laboratorijomis, teorine 

medžiaga bei užduotimis ir testais. 

https://smp2014te.ugdome.lt/  

Sveikata ir 

maistas 

Testas apie maisto medžiagas, poveikį sveikatai https://quizizz.com/admin/quiz/5d2ef7da74b4f7001c

7db320/sveikata-ir-maistas-5-klas  

Grūdinės 

kultūros 

Testas apie grūdines kultūras https://quizizz.com/admin/quiz/5d2dcbd35ec86b001a

5cf206/grdins-kultros  

Prieskoniai Testas apie prieskonius ir jų maistinę bei vaistinę vertę https://quizizz.com/admin/quiz/5724b34ef5e0c80818

4595f4/prieskoniai  

Sveikata mūsų Testas apie sveikatos puoselėjimą https://quizizz.com/admin/quiz/586a3f1c43d63d7402

https://www.draugiskasinternetas.lt/medziaga-mokymuisi/
https://www.draugiskasinternetas.lt/medziaga-mokymuisi/
http://ars.mkp.emokykla.lt/
http://www.ziburelis.lt/nemokamai/rask-nurodyta-spalva/zaisti
http://www.ziburelis.lt/nemokamai/rask-nurodyta-spalva/zaisti
http://www.ziburelis.lt/nemokamai/padek-pingvinui-sudeti-daiktus/zaisti
http://www.ziburelis.lt/nemokamai/padek-pingvinui-sudeti-daiktus/zaisti
https://smp2014te.ugdome.lt/
https://quizizz.com/admin/quiz/5d2ef7da74b4f7001c7db320/sveikata-ir-maistas-5-klas
https://quizizz.com/admin/quiz/5d2ef7da74b4f7001c7db320/sveikata-ir-maistas-5-klas
https://quizizz.com/admin/quiz/5d2dcbd35ec86b001a5cf206/grdins-kultros
https://quizizz.com/admin/quiz/5d2dcbd35ec86b001a5cf206/grdins-kultros
https://quizizz.com/admin/quiz/5724b34ef5e0c808184595f4/prieskoniai
https://quizizz.com/admin/quiz/5724b34ef5e0c808184595f4/prieskoniai
https://quizizz.com/admin/quiz/586a3f1c43d63d7402262d37/sveikata-ms-rankose
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rankose 262d37/sveikata-ms-rankose 

Sveika mityba Testas apie sveiką mitybą https://quizizz.com/admin/quiz/573484b655557c3cc3

e33ef1/sveika-mityba  

Sveikas ir 

nesveikas 

maistas 

Testas su medžiaga mokymuisi https://app.quizalize.com/student/code, kodas: 

xtg2386 

LIetuvos 

šventės 

Mokymosi objektas. Užduotis - suporuoti korteles su šventės 

pavadinimu ir apibūdinančiu simboliu 

https://learningapps.org/6589493  

Mityba Mokymosi objektas - kryžiodis apie mitybą https://learningapps.org/2133844  

Audimas 
Vaizdo medžiaga: Taikomasis menas, amatai, dizainas https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas

/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/menai/

1_1.mp4  

Drožyba  
Vaizdo medžiaga: Taikomasis menas, amatai, dizainas https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas

/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/menai/

3_1.mp4  

Juvelyrika 
Vaizdo medžiaga: Taikomasis menas, amatai, dizainas https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas

/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/menai/

4_1.mp4  

Kalvystė  
Vaizdo medžiaga: Taikomasis menas, amatai, dizainas https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas

/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/menai/

5_1.mp4  

Keramika 
Vaizdo medžiaga: Taikomasis menas, amatai, dizainas https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas

/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/menai/

6_1.mp4  

Rankdarbiai Vaizdo medžiaga: Taikomasis menas, amatai, dizainas https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas

/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/menai/

8_1.mp4  

Dizainas Vaizdo medžiaga: Taikomasis menas, amatai, dizainas https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas

/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/menai/

2_1.mp4  

Poligrafija 
Vaizdo medžiaga: Taikomasis menas, amatai, dizainas https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas

/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/menai/

https://quizizz.com/admin/quiz/586a3f1c43d63d7402262d37/sveikata-ms-rankose
https://quizizz.com/admin/quiz/573484b655557c3cc3e33ef1/sveika-mityba
https://quizizz.com/admin/quiz/573484b655557c3cc3e33ef1/sveika-mityba
https://learningapps.org/6589493
https://learningapps.org/2133844
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/menai/1_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/menai/1_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/menai/1_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/menai/1_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/menai/3_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/menai/3_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/menai/3_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/menai/3_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/menai/4_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/menai/4_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/menai/4_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/menai/4_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/menai/5_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/menai/5_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/menai/5_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/menai/5_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/menai/6_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/menai/6_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/menai/6_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/menai/6_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/menai/8_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/menai/8_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/menai/8_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/menai/2_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/menai/2_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/menai/2_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/menai/7_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/menai/7_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/menai/7_1.mp4
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7_1.mp4  

Įžanga 
Vaizdo medžiaga: Turizmas, viešbučių aptarnavimas ir viešasis 

maitinimas 

https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas

/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/turizm

as/8_1.mp4  

Kelionių 

organizatoriai 

ir agentūros 

Vaizdo medžiaga: Turizmas, viešbučių aptarnavimas ir viešasis 

maitinimas 

https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas

/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/turizm

as/6_1.mp4  

Kelionių 

vadovai ir 

gidai 

Vaizdo medžiaga: Turizmas, viešbučių aptarnavimas ir viešasis 

maitinimas 

https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas

/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/turizm

as/2_1.mp4  

Transporto 

paslaugos 

Vaizdo medžiaga: Turizmas, viešbučių aptarnavimas ir viešasis 

maitinimas 

https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas

/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/turizm

as/9_1.mp4  

Kelionės 

organizavimas  

Vaizdo medžiaga: Turizmas, viešbučių aptarnavimas ir viešasis 

maitinimas 

https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas

/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/turizm

as/5_1.mp4  

Apgyvendinim

o paslaugos 

Vaizdo medžiaga: Turizmas, viešbučių aptarnavimas ir viešasis 

maitinimas 

https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas

/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/turizm

as/1_1.mp4  

Svečių 

maitinimas 

Vaizdo medžiaga: Turizmas, viešbučių aptarnavimas ir viešasis 

maitinimas 

https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas

/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/turizm

as/7_1.mp4  

Maitinimo 

įstaigos 

Vaizdo medžiaga: Turizmas, viešbučių aptarnavimas ir viešasis 

maitinimas 

https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas

/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/turizm

as/4_1.mp4  

Kulinarinis 

paveldas 

Vaizdo medžiaga: Mechanika. mechaninis remontas https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas

/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/turizm

as/3_1.mp4  

Rankinis 

metalo 

apdirbimas  

Vaizdo medžiaga: Mechanika. mechaninis remontas https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/mec

hanika/1_1.mp4  

Buitinės Vaizdo medžiaga: Mechanika. mechaninis remontas https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/mec

https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/menai/7_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/turizmas/8_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/turizmas/8_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/turizmas/8_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/turizmas/8_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/turizmas/6_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/turizmas/6_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/turizmas/6_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/turizmas/6_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/turizmas/6_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/turizmas/6_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/turizmas/2_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/turizmas/2_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/turizmas/2_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/turizmas/9_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/turizmas/9_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/turizmas/9_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/turizmas/5_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/turizmas/5_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/turizmas/5_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/turizmas/5_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/turizmas/5_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/turizmas/1_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/turizmas/1_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/turizmas/1_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/turizmas/1_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/turizmas/1_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/turizmas/7_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/turizmas/7_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/turizmas/7_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/turizmas/4_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/turizmas/4_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/turizmas/4_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/turizmas/4_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/turizmas/4_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/turizmas/3_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/turizmas/3_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/turizmas/3_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/turizmas/3_1.mp4
https://www.upc.smm.lt/_inc/player.php?v=/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/technologijos/turizmas/3_1.mp4
https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/mechanika/1_1.mp4
https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/mechanika/1_1.mp4
https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/mechanika/1_1.mp4
https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/mechanika/1_1.mp4
https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/mechanika/1_1.mp4
https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/mechanika/2_1.mp4
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technikos 

smulkus 

remonatas 

hanika/2_1.mp4  

Mechanika, 

mechaninis 

remontas, 

metalo 

apdirbimas 

Vaizdo medžiaga: Mechanika. mechaninis remontas https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/mec

hanika/3_1.mp4  

Mechaninis 

apdirbimas 

Vaizdo medžiaga: Mechanika. mechaninis remontas https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/mec

hanika/4_1.mp4  

Metalo 

plastika 

Vaizdo medžiaga: Mechanika. mechaninis remontas https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/mec

hanika/5_1.mp4  

Nesudėtingų 

transporto 

priemonių 

išorės ir vidaus 

priežiūra 

Vaizdo medžiaga: Mechanika. mechaninis remontas https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/mec

hanika/6_1.mp4  

Nesudėtingų 

transporto 

priemonių 

sandara ir 

smulkus 

remontas 

Vaizdo medžiaga: Mechanika. mechaninis remontas https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/mec

hanika/7_1.mp4  

Eksterjero 

apdailos 

technologijos 

Vaizdo medžiaga: Statyba ir medžio apdirbimas https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/staty

ba/1_1.mp4  

Interjero 

apdailos 

technologijos 

Vaizdo medžiaga: Statyba ir medžio apdirbimas https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/staty

ba/2_1.mp4  

Medžio 

apdirbimas 

Vaizdo medžiaga: Statyba ir medžio apdirbimas https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/staty

ba/3_1.mp4  

Įvairios Vaizdo medžiaga: Statyba ir medžio apdirbimas https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/staty

https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/mechanika/2_1.mp4
https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/mechanika/3_1.mp4
https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/mechanika/3_1.mp4
https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/mechanika/4_1.mp4
https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/mechanika/4_1.mp4
https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/mechanika/5_1.mp4
https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/mechanika/5_1.mp4
https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/mechanika/6_1.mp4
https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/mechanika/6_1.mp4
https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/mechanika/7_1.mp4
https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/mechanika/7_1.mp4
https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/statyba/1_1.mp4
https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/statyba/1_1.mp4
https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/statyba/1_1.mp4
https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/statyba/1_1.mp4
https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/statyba/1_1.mp4
https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/statyba/2_1.mp4
https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/statyba/2_1.mp4
https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/statyba/3_1.mp4
https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/statyba/3_1.mp4
https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/statyba/4_1.mp4
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paskirties 

statinių statyba 

ir statybų 

technologijos 

ba/4_1.mp4  

Statyba ir 

medžio 

apdirbimas 

Vaizdo medžiaga: Statyba ir medžio apdirbimas https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/staty

ba/5_1.mp4  

Tekstilė ir 

apranga 

Vaizdo medžiaga: Tekstilė ir apranga https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/tekst

ile/1_1.mp4  

Kailiadirbystė 

ir odininkystė 

Vaizdo medžiaga: Tekstilė ir apranga https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/tekst

ile/2_1.mp4  

Odinių 

suvenyrų ir 

aksesuarų 

gamyba 

Vaizdo medžiaga: Tekstilė ir apranga https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/tekst

ile/3_1.mp4  

Avalynės 

gamyba 

Vaizdo medžiaga: Tekstilė ir apranga https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/tekst

ile/4_1.mp4  

Kilimų 

gamybos 

technologijos 

Vaizdo medžiaga: Tekstilė ir apranga https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/tekst

ile/5_1.mp4  

Audinių 

gamybos 

technologijos 

Vaizdo medžiaga: Tekstilė ir apranga https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/tekst

ile/6_1.mp4  

Aprangos 

gamyba 

Vaizdo medžiaga: Tekstilė ir apranga https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/tekst

ile/7_1.mp4  

Suvenyrų ir 

aksesuarų 

gamyba 

Vaizdo medžiaga: Tekstilė ir apranga https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/tekst

ile/8_1.mp4  

Trikotažas Vaizdo medžiaga: Tekstilė ir apranga https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/tekst

ile/9_1.mp4  

Vaizdo 

pamokos 

Nemokamos pamokos, sukurtos Lietuvos mokyklų mokytojų https://www.youtube.com/channel/UCvISA3DxnV_

MdzwBTe-7-PQ  

https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/statyba/4_1.mp4
https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/statyba/5_1.mp4
https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/statyba/5_1.mp4
https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/tekstile/1_1.mp4
https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/tekstile/1_1.mp4
https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/tekstile/2_1.mp4
https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/tekstile/2_1.mp4
https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/tekstile/3_1.mp4
https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/tekstile/3_1.mp4
https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/tekstile/4_1.mp4
https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/tekstile/4_1.mp4
https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/tekstile/5_1.mp4
https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/tekstile/5_1.mp4
https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/tekstile/6_1.mp4
https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/tekstile/6_1.mp4
https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/tekstile/7_1.mp4
https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/tekstile/7_1.mp4
https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/tekstile/8_1.mp4
https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/tekstile/8_1.mp4
https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/tekstile/9_1.mp4
https://duomenys.ugdome.lt/failai/techno_filmai/tekstile/9_1.mp4
https://www.youtube.com/channel/UCvISA3DxnV_MdzwBTe-7-PQ
https://www.youtube.com/channel/UCvISA3DxnV_MdzwBTe-7-PQ
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Lietuvių 

tautiniai 

drabužiai 

Vaizdo įrašas https://www.youtube.com/watch?v=9W2XOfuAQko

&list=PLrLh0Vet5pcLKk6Kac17t0kYMzjyvguYC  

Mašina su 

valdoma ašimi 

Vaizdo pamoka, kaip naudoti Google SketchUp programą ir sukurti 

mašiną su valdoma ašimi 

https://www.youtube.com/watch?v=GubOETSKznM

&list=PL0B337593943E3F8F  

Skaitmeninių 

mokymo 

priemonių ir 

metodinės 

medžiagos 

rinkinys 

Rinkinys skirtas bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams ir skirtingų 

dalykų mokytojams. Prie skaitmeninių išteklių pateikiamos jų 

anotacijos, nurodomi tipai ir formatas. Mokymo objektai žymimi 

trumpiniu MO. Išteklius galima filtruoti pagal jų interaktyvumą ir 

dalyką. 

https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/newsmp  

Finansinis 

raštingumas 

Mokymosi objektai - užduotys aukštesniesiems mąstymo 

gebėjimams ugdyti 

https://sodas.ugdome.lt/viesieji-puslapiai/6707  

Skaitmeninių 

mokymo 

priemonių 

metodikos 

mokytojui 

SMP technologijoms, pristatymas https://smpmetodika.ugdome.lt/technologijos/  

LRT 

(MEDIATEKA

, LRT PLIUS, 

„ĮDOMIOSIO

S 

PAMOKOS“) 

Nuo kovo 16 dienos LRT pradėjo ransliuoti specialų LRT „Lietuvos 

tūkstantmečio vaikų“ projektą „Įdomiosios pamokos tiesiogiai“. 

LRT mediatekoje yar daugybė vertingo turinio: įvairių laidų, naujai 

suskirstytų mokiniams pagal klases (5-10 kl.). Per televizijos kanalą 

LRT PLIUS („Elito kine“) savaitės pabaigoje suaugusieji kviečiami 

žiūrėti žymiausių pasaulio režisierių filmus. 

https://www.lrt.lt/mediateka  

KŪRYBINGU

MO 

MOKYKLA 

Trumpose laidose mitus paneigia, turinį kuria mokytojai T. 

Ramanauskas ir K. Sabolius. 

https://kurybingumomokykla.lt/  

Virtuali 

kultūros 

paveldo 

svetainė 

(VEPS) 

VEPS portalas visiems besidomintiems šiuo lobynu užtikrina greitą 

ir patogią prieigą prie tūkstančių meno kūrinių, knygų, laikraščių, 

rankraščių tekstų, žemėlapių, garso įrašų 

www.epaveldas.lt.  

https://www.youtube.com/watch?v=9W2XOfuAQko&list=PLrLh0Vet5pcLKk6Kac17t0kYMzjyvguYC
https://www.youtube.com/watch?v=9W2XOfuAQko&list=PLrLh0Vet5pcLKk6Kac17t0kYMzjyvguYC
https://www.youtube.com/watch?v=GubOETSKznM&list=PL0B337593943E3F8F
https://www.youtube.com/watch?v=GubOETSKznM&list=PL0B337593943E3F8F
https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/newsmp
https://sodas.ugdome.lt/viesieji-puslapiai/6707
https://smpmetodika.ugdome.lt/technologijos/
https://www.lrt.lt/mediateka
https://kurybingumomokykla.lt/
http://www.epaveldas.lt/?fbclid=IwAR2AzX_d7Mc_1ZEa0yZml5guxmXCN00lrK8Vjf9daDAUbWOR39SnZCUDecU
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Ekonomika ir 

verslumas 11-

12 klasėms 

Karantino mokyklose metu – nemokamas ekonomikos ir verslumo 

ugdymo turinys mokytojams ir moksleiviams. Turinys: 

https://lja.lt/wp-content/uploads/2020/03/JA-mokymosi-platformos-

turinys.pdf Prisijungimo instrukcija: https://lja.lt/wp-

content/uploads/2020/03/JA-mokymosi-platformos-instrukcija.pdf 

https://jainspire.na.crossknowledge.com/  

 

Fizinis ugdymas 

Pavadinimas Trumpas aprašas Nuoroda 

Fiziškai aktyvi 

pertrauka Pažintinių metodinių filmų ciklas. (13) 

https://www.youtube.com/watch?v=6pvgdQXfHog&li

st=PLfHFE3YPbb4Nd-BF4C4coqY_llXzJT3MS 

Метод "Ключ" 

Хасая Алиева 

Streso valdymo ir savireguliacijos pratimai. Apginta disertacija, 

populiarizuojama visame pasaulyje. 

https://www.youtube.com/channel/UCQDkg6AkXNe4

zBTymFGe78g  

 

Sveikatos ugdymas 

Pavadinimas Trumpas aprašas Nuoroda 

Sauga ir sveikata 

5–8 klasėms 

10-čiai šios svetainės temų sukurta apie 50 mokymosi objektų, 150 

testų užduočių, 40 žinyno straipsnių, 10 užduočių lapų. 

Mokymosi objektai – interaktyvios demonstracijos, tiriamieji 

darbai, komiksai, istorijos, minčių žemėlapiai, užduočių lapai – 

skirti mokytis žmogaus saugos ir sveikatos. Srityje „Mano“ galima 

sukurti skirtingo sudėtingumo testų ne tik iš svetainėje pateiktų, bet 

ir iš savo parengtų ir išsaugotų testų užduočių. 

Mokytojo bibliotekoje https://gamta5-

6.mkp.emokykla.lt/lt/mokytojo-biblioteka/ pateiktos visų temų ir 

skirtingų tipų mokymosi objektų taikymo metodinės 

rekomendacijos. 

http://sauga-sveikata5-8.mkp.emokykla.lt/  

https://jainspire.na.crossknowledge.com/
https://www.youtube.com/watch?v=6pvgdQXfHog&list=PLfHFE3YPbb4Nd-BF4C4coqY_llXzJT3MS
https://www.youtube.com/watch?v=6pvgdQXfHog&list=PLfHFE3YPbb4Nd-BF4C4coqY_llXzJT3MS
https://www.youtube.com/channel/UCQDkg6AkXNe4zBTymFGe78g
https://www.youtube.com/channel/UCQDkg6AkXNe4zBTymFGe78g
http://sauga-sveikata5-8.mkp.emokykla.lt/
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Patarimų, kaip naudotis svetainėje pateiktas mokymosi objektais ir 

įrankiais rasite pagalboje http://sauga-sveikata5-

8.mkp.emokykla.lt/lt/pagalba/ 

Sveikas maistas - 

sveikas vaikas 

Ikimokyklini ir pradinio ugdymo amžiaus vaikams, pedagogams, 

tėvams ir visuomenės sveikatos specialistams skirta informacija. 

Yra metodinės priemonės, įvairūs konkurskai ir kt. 

https://www.pienasvaisiai.lt/ 

Draugiško 

interneto 

svetainė 

Saugaus elgesio internete patarimai jaunimui ir mokytojams; 

neformalios veiklos už mokyklos ribų. 

https://www.draugiskasinternetas.lt/jaunimas/  

Метод "Ключ" 

Хасая Алиева 

Streso valdymo ir savireguliacijos programa. Apginta disertacija, 

populiarizuojama visame pasaulyje. 

https://www.youtube.com/channel/UCQDkg6AkXN

e4zBTymFGe78g  

APIE VAIKUS, 

SU VAIKAIS IR 

DĖL VAIKŲ! 

Užsiėmimai visai šeimai https://pusemuses.lt/veiklos-visai-seimai/  

APIE VAIKUS, 

SU VAIKAIS IR 

DĖL VAIKŲ! 

Žmogaus sauga https://pusemuses.lt/seklys-kelyje/  

 

____________________________ 

https://www.pienasvaisiai.lt/
https://www.draugiskasinternetas.lt/jaunimas/
https://www.youtube.com/channel/UCQDkg6AkXNe4zBTymFGe78g
https://www.youtube.com/channel/UCQDkg6AkXNe4zBTymFGe78g
https://pusemuses.lt/veiklos-visai-seimai/
https://pusemuses.lt/seklys-kelyje/

