
ŠIAULIŲ „JUVENTOS“ PROGIMNAZIJA 

 

SKAITMENINĖS PRIEMONĖS  

2020-03-30 

Kalbinis ir literatūrinis ugdymas 

Pavadinimas 
 

 

Trumpas aprašas 
 

 

Nuoroda 
 

 

Tinkamumas 

klasėms 

Ar 

mokama? 
1-4 5-8  

Lietuvių kalbos, 

literatūros (kultūros) 

ir Lietuvos istorijos 

mokymosi šaltinių 

duomenų bazė. 

Lietuvių kalbos, literatūros (kultūros) ir 

Lietuvos istorijos mokymosi šaltinių 

duomenų bazė. 

 

 

 Tinka Nemokama 

Literatūros kūriniai 5–

8 klasėms 

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

Lietuvių kalba 5–6 

klasėms 

Lietuvių kalbos mokymo(si) svetainė 5–6 

klasei. 

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

Lietuvių kalba 7–8 

klasėms 

Lietuvių kalbos mokymo(si) svetainė 7–8 

klasei. 

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

Lietuvių kalbos 

mokymosi išteklių 

sąvadas 

Anotuotas lietuvių kalbos mokymo(si) 

išteklių sąvadas. 

http://www.lituanistika.emokykla.lt/cat
egory/uzsienio-lietuviams/istekliu-
bankas/ 

 Tinka Nemokama 

Programinių kūrinių 

tekstų elektroniniai 

šaltiniai 

Lietuvių kalbos ir literatūros programinių 

kūrinių tekstų šaltiniai 5–10 klasei. 

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

 Tinka Nemokama 

Edukacinis žaidimas 

„Barbora Radvilaitė. 

Žaisdami šį žaidimą mokiniai papildys 

savo žodyno – sinonimų, frazeologijos, 

http://barbora.lki.lt/ Tinka Tinka Nemokama 
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Kalbos turtai“ vaizdingų posakių atsargas, sužinos 

visokių įdomybių apie lietuvių kalbos 

žodžius ir labiau pasitikės savo kalbiniais 

gebėjimais. Pasidairyti po gausius kalbos 

turtus ir išmokti. 

Kalba mane augina Pradinių klasių mokinių lietuvių kalbos 

mokymo priemonė, padedanti mokiniui 

žaisminga, patrauklia forma ir aktualiu 

turiniu, praktiškai ugdyti (is) lietuvių 

kalbos gebėjimus. Nors ši dviejų dalių (I–

II ir III–IV klasėms) priemonė rengta 

orientuojantis į mokinių iš dvikalbės ir 

daugiakalbės aplinkos lietuvių kalbos 

ugdymo ypatumus, ja gali naudotis ir 

mokiniai, kuriems lietuvių kalba yra 

gimtoji. 

http://www.sac.smm.lt/kalba-mane-
augina 

Tinka  Nemokama 

Kieti riešutėliai. 

„Gyvūnų spalvos“ 

Nežinote, kaip atrodo bėras arklys ar 

deglas paršelis? Negalėtumėt paaiškinti, 

ką reiškia žodis keršas? Tada šis žaidimas 

– kaip tik Jums. 

http://www.kalbosnamai.lt/gyvunu_spa
lvos/ 

Tinka Tinka Nemokama 

Mokykis tarti žodžius Mokymo priemonė skirta mokytis 

taisyklingai tarti trumpus, paprastos 

struktūros žodžius, mėgdžiojimo būdu. 

http://www.ziburelis.lt/nemokamai/mo
kykis-tarti-zodzius/zaisti 

Tinka  Nemokama 

„Upelis“ 1–2 klasei Skaitinių knyga „Upelis“ 1–2 klasei. 

Skaitiniuose pateikiama nemaža dalis 

privalomosios literatūros, kuri numatyta 

Lietuvių kalbos pradinio ugdymo 

bendrojoje programoje, tekstų. Jie 

skaitiniuose sudėti chronologine tvarka: 

nuo seniau sukurtų iki naujesnių. Tekstų 

apačioje paaiškinti nežinomi žodžiai, 

supažindinama su kūrinėlių autoriais. 

https://www.upc.smm.lt/naujienos/pra
dinis/skaitiniai/Skaitiniai-1-2-
klasems.pdf 

Tinka  Nemokama 
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„Upelis“ 3–4 klasei Skaitinių knyga „Upelis“ 3–4 klasei. 

Skaitiniuose pateikiama nemaža dalis 

privalomosios literatūros, kuri numatyta 

Lietuvių kalbos pradinio ugdymo 

bendrojoje programoje, tekstų. Jie 

skaitiniuose sudėti chronologine tvarka: 

nuo seniau sukurtų iki naujesnių. Tekstų 

apačioje paaiškinti nežinomi žodžiai, 

supažindinama su kūrinėlių autoriais. 

https://www.upc.smm.lt/naujienos/pra
dinis/skaitiniai/Skaitiniai-3-4-
klasems.pdf 

Tinka  Nemokama 

Rask žodį Žaidimo užduotis – kuo greičiau sudaryti 

bet kuriuos penkių raidžių lietuviškus 

žodžius. 

http://www.ziburelis.lt/nemokamai/ras
k-zodi/zaisti 

Tinka  Nemokama 

Koks pirmas žodžio 

garsas? 

Mokyti nustatyti pirmą žodžio garsą, 

raidę. 

Skirta individualiam ar grupiniam darbui 

kompiuteriu. 

Pavadinamas paveikslėlis, nustatomas 

pirmas žodžio garsas ir surandama raidė, 

kuria šis garsas užrašomas. 

https://1drv.ms/p/s!ArxiDRm2yIkkgQzD
vhUxVqOZQwol?e=28PM4i 

Tinka  Nemokama 

FREPY Žaisminga kalbos ugdymo priemonė. http://www.frepy.eu/part_lt.html Tinka  Nemokama 

Išmanioji mokykla Mokytojų sukurti kursai (kursų 

fragmentai), skirti pradinio ugdymo 

dalykų pamokoms. Kursą sudaro įvairios 

temos iš lietuvių kalbos, matematikos, 

dailės ir technologijų, pasaulio pažinimo, 

skirtos 4 klasei, praktiniai pavyzdžiai, 

treniruotės.  

http://ismanioji.vma.emokykla.lt/cours
e/view.php?id=21 

Tinka  Nemokama 

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. 

https://www.epaveldas.lt/home  Tinka Tinka Nemokama 
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Skaitome suprasdami 

5–6 klasei 

Skirta individualiam ar grupiniam darbui 

kompiuteriu. 

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

 Tinka  

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 

 Tinka  

„Vyturio“ 

skaitmeninių knygų 

biblioteka 

Visateksčių kūrinių biblioteka. https://www.vyturys.lt/ Tinka Tinka Nemokama 

Skaitmeniniai lietuvių 

kalbos ištekliai 

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

Tinka Tinka  

 

 

Pagal informaciją internete parengė 

specialioji pedagogė, logopedė Rasa Kasparienė 
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