
SKAITMENINĖS PRIEMONĖS

Dorinis ugdymas: https://smp2014do.ugdome.lt/  
Geografija 9–12 kl.:  https://smp2014ge.ugdome.lt/  
Skaitmeninė mokymo priemonė chemijai: https://smp2014ch.ugdome.lt/  
 Istorija 9–12 kl. :  https://smp2014is.ugdome.lt/  
 Lietuvių kalba ir literatūra 11–12 kl.: http://smp2014lt.ugdome.lt/11-12  
 Lietuvių kalba ir literatūra 9–10 kl.: http://smp2014lt.ugdome.lt/9-10 
Matematika 11–12 kl.: https://smp2014ma.ugdome.lt/  
Meninis ugdymas 9–12 kl. :  https://smp2014me.ugdome.lt/  
Technologijos 5–10 kl.: https://smp2014te.ugdome.lt/  
Tautinių mažumų gimtosios kalbos 9–12 kl. : https://smp2014tm.ugdome.lt/  
Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas: https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/amgu/med=17  
Finansinio raštingumo užduotys: https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/amgu/med=17/123  
Gamtamokslinio raštingumo užduotys: https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/amgu/med=17/125  
Matematinio raštingumo užduotys: https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/amgu/med=17/122  
 Problemų sprendimo bendradarbiaujant užduotys: https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/psb  
Skaitymo gebėjimų užduotys: https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/amgu/med=17/126  
Mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimas 5–8 kl.:   http://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/mmkvi/  
Gamta ir žmogus 5–6 kl. : http://gamta5-6.mkp.emokykla.lt/  
Gamtos mokslai 7–8 kl.: http://gamta7-8.mkp.emokykla.lt/  
Geografija 6–8 kl. : http://geografija6-8.mkp.emokykla.lt/  
Lietuvių kalba 5–6 klasėms : http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/  
Lietuvių kalba 7–8 klasėms : http://lietuviu7-8.mkp.emokykla.lt/  
Literatūros kūriniai 5–8 klasėms : http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/  
Sauga ir sveikata 5–8 kl. : http://sauga-sveikata5-8.mkp.emokykla.lt/  
Išmanieji robotai : https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/  
Matematika 7–8 kl. Vaizdo pamokos
Pirmoko pasas: https://pirmokopasas.ugdome.lt/  
 Skaitmeninis 3D turinys gamtamoksliniam ugdymui: https://3d.ugdome.lt/auto/#2  
 Skaitmeninis 3D turinys socialiniam ugdymui: https://3d.ugdome.lt/pc/#2  
Upelis. Skaitiniai  1–2 klasėms: https://www.upc.smm.lt/naujienos/pradinis/skaitiniai/Skaitiniai-1-2-klasems.pdf  
Upelis. Skaitiniai 3–4 klasei : https://www.upc.smm.lt/naujienos/pradinis/skaitiniai/Skaitiniai-3-4-klasems.pdf  
 Užduotys savarankiškam darbui. Informacinės technologijos, 11–12 klasės  
 Lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatija 11–12 klasei: http://www.upc.smm.lt/naujienos/chrestomatija/  

XX a. Lietuvių literatūros chrestomatija 1904–1989: http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2014__Lietuviu_literaturos_chrestomatija_ok.pdf  
ARS 1. Dailės rūšys ir žanrai; ARS 2. Meno epochos ir stiliai; ARS 3. Lietuvių liaudies menas: http://ars.mkp.emokykla.lt/  
Chemijos uždavinių sprendimas: http://svetaines.emokykla.lt/vartai/chemijos_uzdaviniai/index.htm 
 Gimtoji šalis: Lietuva http://svetaines.emokykla.lt/istorija5kl/index.html  
 Lietuvių kalbininkų sąvadas: http://svetaines.emokykla.lt/kalbininkai/index.htm  
 Teisė ar pareiga: https://learningapps.org/11110919  
 Chemijos laboratoriniai darbai 9–10 klasėms : http://mkp.emokykla.lt/saugi-chemija/  
 Elektromagnetizmas ir kintamoji srovė 9–10 klasėms: http://mkp.emokykla.lt/fizika9-10/fobjects  



 Lietuvių kalbos vadovėliai ir pratybų sąsiuviniai „Mano ir tavo šalis LIETUVA“ ir „Labas“: https://www.sac.smm.lt/vadoveliai-ir-pratybu-sasiuviniai-labas/  
 Linksma kalba: http://mkp.emokykla.lt/linksma_kalba/play.php  
Mokyklinių biologijos eksperimentų praktika. Mokinio knyga: http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2014_Mokykliniu_biologijos_eksperimentu_praktika_Mokinio_knyga_ok.pdf 
 Mokyklinių fizikos eksperimentų teorija ir praktika. Mokinio knyga: 
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2014_Mokykliniu_fizikos_eksperimentu_praktika_Mokinio_knyga_ok.pdf  
 Pasaulio pažinimas : http://mkp.emokykla.lt/mokinukai/index.php  
 Žmogaus biologija: http://zmogausbiologija.mkp.emokykla.lt/  
 Geografija 6-ai klasei: http://mkp.emokykla.lt/geografija/  
 Gimtoji istorija. Nuo 7 iki 12 klasės: http://mkp.emokykla.lt/gimtoji/  
 Įdomioji istorija : http://mkp.emokykla.lt/idomioji/  
 Interaktyvūs mokymosi objektai I–IV gimnazijos klasėms : http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/dalykai  
Mokymosi objektai gimnazijoms. Matematika: http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/dalykai/matematika/  

(Nebe)slaptas gyvybės kodas: https://www.youtube.com/playlist?list=PLfm7fK_hxIOAE40fw3AvC0Q5AlQmGC4ug  
Abėcėlė. Vilniaus savivaldybės Grigiškių lopšelis-darželis „Lokiuko giraitė“ : https://drive.google.com/file/d/0B_LyTk5e6_CmeFF1V3VaMFRJbHc/view  
Bebras.lt – Informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ svetainė: https://bebras.lt/  
 British Council paaugliams: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/
British Council vaikams: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/isaac-newton  
 Britų muziejus: https://www.britishmuseum.org/  
Cambridge Assessment English: https://www.cambridgeenglish.org/supporting-teachers/  
 Code.org: https://code.org/  
 Cody Roby: http://www.codeweek.it/cody-roby-en/ecw-edition/  
 Crocodile Chemistry: https://crocodile-chemistry.software.informer.com/  
 Crome Music Lab: https://musiclab.chromeexperiments.com/Experiments  
 Edukacinis žaidimas „Barbora Radvilaitė. Kalbos turtai“ : http://barbora.lki.lt/  
 Elektroninis istorijos žinynas: http://www.istorikas.lt/index.php  
 Epodreczniki.pl: https://epodreczniki.pl/  
 Esaugumas.lt: https://www.esaugumas.lt/lt/  
 Europeana Collections: https://www.Europeana.eu/lt#  
 Europos centrinio banko informacija mokiniams: https://Europa.eu/teachers-corner/home_lt  
Fėjų slėnio sparnų istorija: https://api.playposit.com/go/share/662332/1387621/0/0/Fj-slnio-SPARN-ISTORIJA  
 Filmoteka szkolna: http://www.filmotekaszkolna.pl/  
 Fizzics Education: https://www.fizzicseducation.com.au/free-resources/  
 Flat for Education: https://flat.io/edu  
 Frepy planeta (rusų k.) : http://www.frepy.eu/part_ru.html  
 Gamtos garsai: https://learningapps.org/view11404727  
Garso R ir garso Š įtvirtinimas žodžiuose (lenkų k.): https://laimingasvaikas.jimdofree.com/geroji-patirtis-1/specialistams/  
 Gaublys: http://www.manogaublys.lt/  
 GeoGebra: https://www.geogebra.org/  
 Geografija.lt: https://geografija.lt/  
 Geography Education on Social Media: https://geographyeducation.org/  
 GIS Mokykla: https://www.gismokykla.lt/;  https://www.esri.com/en-us/industries/education/schools/schools-mapping-software-bundle  
 Google Art and Culture: https://artsandculture.google.com/  



Grūdinės kultūros: https://quizizz.com/admin/quiz/5d2dcbd35ec86b001a5cf206/grdins-kultros  
 Yenka Basic Circuits: https://www.yenka.com/en/What_is_Yenka/  
 Ifprofs: https://lt.ifprofs.org/  
 iKlasė: https://www.iklase.lt/  
 Instytut Pamięci Narodowej : https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1  
 Instrumentų vaizdo pristatymai : https://www.youtube.com/channel/UCy89_UiRnENJotyBISDxlUg/videos  
 Interaktyvi elementų periodinė lentelė: https://www.ptable.com/?lang=lt  
 Interneto svetainė: KristiAnaweebly http://kristianaweebly.weebly.com  
 Interneto svetainė Logopedės kabinetas: http://logopedeskabinetas.lt/  
 Istorija Tau: https://istorijatau.lt  
 Įvairių dalykų vaizdo pamokos: http://vaizdopamokos.lt/  
 Jaunieji gamtos reindžeriai : https://www.gamtosreindzeris.lt/  
 Język polski: https://xn--jzyk-polski-rrb.pl/  
 Język Polski bez Granic: http://www.wspolnotapolska.org.pl/bezgranic/index.php  
 Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: http://www.knygadvaris.lt/  
Kaip ugdyti socialiai sąmoningą moksleivį?: https://www.llri.lt/wp-content/uploads/2017/02/kaip-ugdyti-socialiai-samoninga-moksleivi.pdf  
 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro vaizdo pamokos: https://www.kaupa.lt/mokomieji-video  
Kas yra šokis?: http://www.sokis.upc.smm.lt/dalinuosi-arnoldas-riekumas-kas-yra-sokis/  
 Katalikų tikyba: https://katechetika.lt/naudingos-nuorodos-2/  
 Katalikų tikyba: https://www.svkc.lt/religinis-ugd/metodine-m/  
 Kengūriškas uždavinynas: http://ku.vadoveliai.lt/  
 Khan Academy: https://www.khanacademy.org/science  
 „Kietų riešutėlių“  serijos edukacinis žaidimas „Kristijonas Donelaitis. Rašyba“ : http://zaidimai.lki.lt/Rasyba/Rasyba.aspx  
 Kinas mano mokykloje: http://www.kinasmokykloje.lt/lt  
 Klaidutis: http://www.klaidutis.lt/  
 Klasikinės lietuvių literatūros portalas: http://www.antologija.lt/  
 Koks pirmas žodžio garsas?: https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=2489C8B6190D62BC!140&ithint=file%2cpptx&authkey=!AMO-FTFWo5lDCiU  
 Korsigita: https://korsigita.com/category/metodines-priemones/logopedams/  
 Krikščioniški filmai: https://www.krikscioniskifilmai.lt/  
KTU ir LAISVĖS TV projektas „Mokykla+“ : https://mokyklaplius.ktu.edu/?fbclid=IwAR3In-bA45XjJb4GQ2rujFaNgLbMEQV--DOinXJzs2dsWhNENaaoIhtileU#Instrukcijos-pamokoms-
parengti  
 Kūrybingumo mokykla: https://kurybingumomokykla.lt/  
 LDK istorija: http://www.ldkistorij.lt/  
 Learning Apps: https://learningapps.org/index.php?category=100&s=  
Leidinys „Fizinio aktyvumo dienoraštis 5–6 klasių mokiniams“ : https://drive.google.com/file/d/1j7iBTzl6g-DN6No3sLEqtyY5rOZ4aTVv/view  
 Lekcje w sieci. PL: https://lekcjewsieci.pl/category/szkola-ponadgimnazjalna/  
 Lietuviškų raidžių treniruoklis-žaidimas „Lietutis“ : http://www.lietutis.lt/zaidimas-lietutis.php  

 Kalbos kultūra : http://mkp.emokykla.lt/kalboskultura/  


