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klasėms 

Ar 

mokama? 
1-4 5-8  

Edukacinis žaidimas 

„Barbora Radvilaitė. 

Kalbos turtai“ 

Žaisdami šį žaidimą mokiniai papildys savo 

žodyno – sinonimų, frazeologijos, vaizdingų 

posakių atsargas, sužinos visokių įdomybių apie 

lietuvių kalbos žodžius ir labiau pasitikės savo 

kalbiniais gebėjimais. Pasidairyti po gausius 

kalbos turtus ir išmokti. 

http://barbora.lki.lt/ Tinka Tinka Nemokama 

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/gyv
unu_spalvos/ 

Tinka Tinka Nemokama 
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Mokykis tarti žodžius Mokymo priemonė skirta mokytis taisyklingai 

tarti trumpus, paprastos struktūros žodžius, 

mėgdžiojimo būdu. 

http://www.ziburelis.lt/nemoka
mai/mokykis-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/naujie
nos/pradinis/skaitiniai/Skaitiniai
-1-2-klasems.pdf 

Tinka  Nemokama 

„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/naujie
nos/pradinis/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/nemoka
mai/rask-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!ArxiDRm2y
IkkgQzDvhUxVqOZQwol?e=28P
M4i 

Tinka  Nemokama 

FREPY Žaisminga kalbos ugdymo priemonė. http://www.frepy.eu/part_lt.ht
ml 

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 

http://ismanioji.vma.emokykla.l
t/course/view.php?id=21 

Tinka  Nemokama 
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pažinimo, skirtos 4 klasei, praktiniai pavyzdžiai, 

treniruotės.  

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 

„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  

 

Matematikos 

 

Pavadinimas 

 

 

Trumpas aprašas 

 

 

Nuoroda 

 

 

Tinkamumas 

klasėms 

Ar 

mokama? 
1-4 5-8  

Matematika 1–4 

klasei. Matematikos 

džiunglės 

 

Nemokamos užduotys, testai. http://mokinukai.lt/index.php?
mod=2&action=show_all&filter
=16 

Tinka  

 

Nemokama 

 

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/ 

Tinka  

 

Nemokama 
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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/ 

 
Tinka Tinka Nemokama 

pandemijos 

laikotarpiu 

EDUKA klasė Skaitmeninė mokymo(si) aplinka internete: 

skaitmeniniai vadovėliai, jų komplektai ir 

interaktyvios užduotys. 

https://www.eduka.lt/klase/ Tinka Tinka Nemokama 

pandemijos 

laikotarpiu 

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/ Tinka Tinka Nemokama 

VAIZDOPAMOKOS.

LT 

 

Mokytojų sukurtos vaizdo pamokos 1-12 

klasėms. 

http://vaizdopamokos.lt/dalyka
s/matematika/ 

Tinka Tinka Nemokama 

 

Socialinis ugdymas 

Pavadinimas 
 

 

Trumpas aprašas 
 

 

Nuoroda 
 

 

Tinkamumas 

klasėms 

Ar 

mokama? 
1-4 5-8  
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Eduka klasė Virtuali mokymosi aplinka istorijos ir geografijos 

mokymuisi. 

https://www.eduka.lt/klase/ Tinka Tinka Nemokama 

pandemijos 

laikotarpiu 

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 Tinka Tinka Nemokama 

Ugdymo sodas 

 

Nacionalinio saugumo rubrikoje galima rasti 

metodines rekomendacijas, videomedžiagą bei 

naudingas nuorodas nacionalinio 

saugumo/pilietiškumo ugdymo temomis ir 

integruotam ugdymui 

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

Tinka Tinka Nemokama 

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 

Tinka Tinka Nemokama 

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/ Tinka Tinka Nemokama 

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

Tinka Tinka Nemokama 
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Gamtamokslinis ugdymas 

 

Pavadinimas 
 

 

Trumpas aprašas 
 

 

Nuoroda 
 

 

Tinkamumas 

klasėms 

Ar 

mokama? 
1-4 5-8  

Study Jams Animacijos įgarsintos anglų kalba, labai paprastai 

aiškinančios gamtamokslines sąvokas, reiškinius 

ir dėsningumus ir skirtos jaunesnio amžiaus 

mokiniams. 

http://studyjams.scholastic.co

m/studyjams/jams/science/ind

ex.htm 

Tinka Tinka Nemokama 

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/ Tinka Tinka Nemokama 

Physics for Kids Eksperimentų, projektų aprašymai, vaizdo įrašai, 

žaidimai, viktorinos, įdomūs faktai ir pan. (anglų 

kalba). 

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

physics.html 

Tinka Tinka Nemokama 

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/s

imulations/category/physics 

Tinka Tinka Nemokama 

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.c

om/ 

Tinka Tinka Nemokama 
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MinuteEarth Vaizdo medžiaga įvairioms gamtos mokslų 

temoms nagrinėti – patrauklios animacijos, 

paprasti paaiškinimai anglų kalba. 

https://www.youtube.com/pla

ylist?list=PLElB7nLNHZvhS

or-RW0mv1FE_IDi9ZuiA 

  Nemokama 

„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 Tinka Tinka Nemokama 

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/ Tinka Tinka nemokama 

pandemijos 

laikotarpiu 

Žaliasis tyrinėtojas Edukacinį žaidimą sudaro du lygiai: pirmasis 

lygis - 9 užduotėlės, jungiamos bendro siužeto, 

skirtos pievos ir upės gyvūnams bei augalams 

tyrinėti, mokytis spręsti problemas, skaičiuoti bei 

skaityti; antrasis lygis - varlės vystymosi ciklo 

tyrinėjimas, rūpinantis ja, kol užauga. 

https://sodas.ugdome.lt/moky

mo-priemones/4753 

Tinka   
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Pagal informaciją internete parengė 

specialioji pedagogė, logopedė Rasa Kasparienė 

 

 


