Skaitmeninės priemonės nuotoliniam mokymui
Bendrasis lavinimas
Kalbinis ir literatūrinis ugdymas
Pavadinimas
Lietuvių kalbos, literatūros (kultūros) ir
Lietuvos istorijos mokymosi šaltinių
duomenų bazė.
SMP lietuvių kalbai ir literatūrai 9–10
klasei
Lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatija
11–12 klasei
SMP lietuvių kalbai ir literatūrai 11–12
klasei
Lietuvių kalbos mokymosi išteklių sąvadas
Programinių kūrinių tekstų elektroniniai
šaltiniai
Skaitmeniniai lietuvių kalbos ištekliai

Nuoroda
http://www.xn--altiniai-4wb.info/

https://smp2014lt.ugdome.lt/9-10
https://www.upc.smm.lt/naujienos/chrestoma
tija/
https://smp2014lt.ugdome.lt/11-12
http://ww w.lituanistika.em okykla.lt/category/
uzsienio-lietuviam s/istekliu -bankas/
https://d uom enys.ugd om e.lt/?/m m /kalbos/m e
d=39/352/483
http://lki.lt/skaitmeniniai-lietuviu-kalbosistekliai/
https://ww w.epaveld as.lt/hom e
https://www.lituanistika.lt/

Virtuali kultūros paveldo svetainė (VEPS)
Interaktyvi lietuvių kalbos, literatūros
(kultūros) ir Lietuvos istorijos mokymosi
šaltinių duomenų bazė.
Grožinė literatūra
„ARS“ – tai virtuali dailės pažinimo
http://ars.mkp.emokykla.lt/
programa
INTERAKTYVI BIBLIOTEKA
https://ww w.ibiblioteka.lt/libis-portal/elknygos#pages/stand art/docum ent/s earch/se ar
ch.jsf?searchMode=E_DOCUMENTS&local
e=lt_LT
KLASIKINĖS LIETUVIŲ
http://antologija.lt/
LITERATŪROS PORTALAS
ŠIUOLAIKINĖS LIETUVIŲ
http://www.tekstai.lt/
LITERATŪROS ANTOLOGIJA
TEKSTAI.LT
„Vyturio“skaitmeninių knygų biblioteka
Skaitmeninės knygos čia:
https://vyturys.lt/kod as /corona
Garso knygos čia: http://bit.ly/vyturioknygos
UŽSIENIO KALBOS
Pavadinimas
Nuoroda
LearningApps.org
https://learningapps.org/ind ex.php?overview
&s=& category=0& tool=
iKlasė
https://ww w.iklase.lt/kalbu -m okym uisi/
Eduka
https://ww w.ed uka.lt/prisijungim as/
British Council
https://learnenglishkid s.britishcouncil.org/sho
rt-stories/isaac-newton

British Council
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/
Skaitmeninė anglų kalbos mokymosi
http://eleaston.com/english.html
priemonė
Skaitmeninė anglų kalbos mokymosi
http://m kp.em okykla.lt/linksm a_kalba/play.p
priemonė
hp
Integruota lietuvių - anglų k. pamoka
http://ism anioji.vm a.em okykla.lt/course/view
,,Praskleidus V.Šekspyro laikų teatro
.php?id=11
uždangą ..."
Anglų, prancūzų, rusų, vokiečių kalbų
http://ismanioji.vma.emokykla.lt/
užduotys
MATEMATIKA
Pavadinimas

Nuoroda

Matematikos vadovėliai
https://evad oveliai.lt/
Skaitmeninė mokymo priemonė
https://smp2014ma.ugdome.lt/
matematikai
Pasirengim as matem atikos valstybiniam
https://open.ktu.edu/course/view.php?id=7
brandos egzaminui
Mokytojų sukurtos vaizdo pamokos 1-12
http://vaizdopamokos.lt/dalykas/matematika/
klasėms.
Gamtamokslinis ugdymas
Pavadinimas
Mokymosi objektai gimnazijoms

Nuoroda
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/fizika/
http://m kp.em okykla.lt/im o/lt/ biologija/
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/chemija

Judesio kiekio tvermė

http://ism anioji.vm a.em okykla.lt/course/view
.php?id =28
http://ism anioji.vm a.em okykla.lt/course/view
.php?id =42
http://sciencenetlinks.com/
https://phet.colorad o.edu/en/sim ulations/cate
gory/physics
https://ww w.khanacad em y.org/science
https://ophysics.com/index.html
https://www.golabz.eu/labs

Šviesos lūžis
SciensNetLinks
PhET
Khan Academy
oPhysics
„Go-Lab“ ekosistemą internetiniam STEM
mokymui
„Molecular Expressions“ svetainė
MagLab
Interaktyvūs mokymosi objektai I–IV
gimnazijos klasėms.
Chemija 9-12 kl. Skaitmeninė mokymo
priemonė
Interaktyvūs mokymosi objektai I–IV
gimnazijos klasėms. Biologija.
„Egzaminatorius.lt“
Mokomobilis

https://micro.magnet.fsu.edu/optics/index.ht
ml
https://nationalmaglab.org/education/magnetacademy/watch-play/interactive
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/chemija/
https://smp2014ch.ugdome.lt
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/biologija
https://egzam inatorius.lt/
http://3d.ugdome.lt/auto/

Kūrybingumo mokykla
https://kurybingum om okykla.lt/pam okos/
Skaitmeninė mokymosi platforma
https://www.mozaweb.com/lt/mozabook
MozaBook
Chemical Education Digital Library
http://ww w.chem edd l.org/
Socialiniai mokslai
Pavadinimas
Istorija 9–12 kl.

Nuoroda
http://sm p2014is.ugd om e.lt/

Svetainė „Šaltiniai info“
Ema
Metodinis leidinys „Pažink Europą“

http://ww w.šaltiniai.info/
https://em apam okos .lt/
https://sodas.ugdome.lt/metodiniaidokumentai/atsisiusti/9100/a2537615 -d c104817-bcb4-a54ca8c7bd2c
https://d uom enys.ugd om e.lt/?/m m /socialinis/
med=10/262
https://sodas.ugdome.lt/grotuvas/e96b7ef769b9-4934-bf6d3450582e1cb2?showLocaleChangeLinks=tru
e##id3345cb7efe1474fd
http://sm p2014is.ugd om e.lt/
http://mkp.emokykla.lt/geografija/
http://geografija6 8.mkp.em okykla.lt/lt/sist em iniai/m eniu/teisin
is/apie-projekta/
https://smp2014ge.ugdome.lt/

Istorijos video pamokos
Filmas „Radviliada“

Skaitmeninės mokymo priemonės. Istorija.
Geografija 6-ai klasei
Svetainė „GEOGRAFIJA 6–8
KLASĖMS“
Skaitmeninė mokymo priemonė
„Geografija“
Istorija Tau
„Gimtoji istorija“ nuo 7 iki 12 klasės
LDK istorija
Eduka klasė
Svetainė ,,E-paveldas"
Svetainė „E-kinas“
Svetainė „LRT. Mediateka“
Ugdymo sodas
Ugdymo sodas
Svetainė „Bernardinai“, kanalas „Agora“
Svetainė „Bernardinai“, kanalas
„Atodanga“
Geography Education on Social Media
Beganti/besikeičianti Realybė
EUROGEO Newsletters, anglų kalba
Lietuvos erdvinės informacijos portalas
Valstybės erdviniai duomenys atvirai
mokyklai (VEDAM)

https://istorijatau.lt/
http://m kp.em okykla.lt/gim toji/
http://ww w.ldkistorija.lt/
https://www.eduka.lt/klase/
https://ww w.epaveld as.lt/hom e
www.e-kinas.lt
https://istorijatau.lt/foto -vid eo/lrt-m ed iateka
https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/dry/med=
126/664
https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/dry/med=
2/821
http://www.bernardinai.lt/tv/laiduciklas/laisves-kryzkeles
http://ww w.bernard inai.lt/tv/ka nalas /atod ang
os
https://geographyed ucation.org/
http://ww w.runningreality.org/d ocs/
https://ww w.eurog eography.eu/eurogeo newsletter/news-2016-oct.html#story6resources
www.geoportal.lt
http://www.geoportal.lt/mapbasic/vedam

