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Svetainė „Šaltiniai 

info“ 

Elektroninė mokymosi aplinka kalbos, 

literatūros ir istorijos mokymuisi. 

 
http://www.šaltiniai.info/ 

 

 

 

Tinka Nemokama 

Ema Elektroninė mokymosi aplinka istorijos ir 

geografijos mokymuisi. 

https://emapamokos.lt/  Tinka Nemokama 

pandemijos 

laikotarpiu 

Metodinis leidinys 

„Pažink Europą“ 

Metodinis leidinys. https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-
dokumentai/atsisiusti/9100/a2537615-
dc10-4817-bcb4-a54ca8c7bd2c 

 Tinka Nemokama 

Istorijos video 

pamokos 

Video pamokų ciklai. https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/soc
ialinis/med=10/262 

 Tinka Nemokama 

Filmas „Radviliada“ Istorinis filmas mokykloms. https://sodas.ugdome.lt/grotuvas/e96b
7ef7-69b9-4934-bf6d-
3450582e1cb2?showLocaleChangeLinks
=true##id3345cb7efe1474fd 

 Tinka Nemokama 

Skaitmeninės 

mokymo priemonės. 

Istorija. 

Skaitmeninėje mokymo priemonėje 

didelis dėmesys skiriamas Lietuvos 

istorijos pavyzdžiams, šaltiniams, 

aprašymams, iliustracijoms. Jie didina 

http://smp2014is.ugdome.lt/  Tinka Nemokama 
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istorijos, kaip mokomojo dalyko, 

patrauklumą ir suteikia didesnę 

pedagoginę vertę. 

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/  Tinka Nemokama 

Skaitmeninė mokymo 

priemonė 

„Geografija“ 

Interaktyvi skaitmeninė mokymo 

priemonė „Geografija“ ir joje esantys 40 

mokomųjų objektų. Priemonėje didelis 

dėmesys skiriamas mokinių 

savarankiškam darbui, sudaroma 

https://smp2014ge.ugdome.lt/  Tinka Nemokama 
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galimybė taikyti mokymą skirtingiems 

mokymosi stiliams. 

Istorija Tau Virtuali mokymosi aplinka istorijos 

mokymuisi. 

https://istorijatau.lt/  Tinka Nemokama 

„Gimtoji istorija“ nuo 

7 iki 12 klasės 

Virtuali mokymosi aplinka istorijos 

mokymuisi. 

http://mkp.emokykla.lt/gimtoji/  Tinka Nemokama 

LDK istorija Virtuali mokymosi aplinka apie Lietuvos 

Didžiosios Kunigaikštystės istoriją. 

http://www.ldkistorija.lt/  Tinka Nemokama 

Eduka klasė Virtuali mokymosi aplinka istorijos ir 

geografijos mokymuisi. 

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

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   Tinka Nemokama 
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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 

 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 

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 

 Tinka Nemokama 

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, 

http://www.bernardinai.lt/tv/kanalas/a
todangos 

 Tinka Nemokama 
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parodas) ir kt. 

Geography Education 

on Social Media 

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

Beganti/besikeičianti 

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 

globaliau, kontekstą. Tinkama mokantis 

istorijos ir geografijos. 

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

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 

http://www.geoportal.lt/mapbasic/ved
am 

 Tinka Nemokama 
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funkcijos. Skirtingų duomenų sluoksnių 

palyginimas, keičiant permatomumą, leis 

lengvai analizuoti, atrasti dėsningumus, 

daryti išvadas. 

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 

Žemėlapių rinkinys 

geografijos 

pamokoms 

Žemėlapių rinkinys geografijos 

pamokoms. 

https://gismokykla.maps.arcgis.com/ap
ps/PublicGallery/index.html?appid=f59a
8e473a694e72ba1857f41ea068fd 

 Tinka Nemokama 

GIS Mokykla Portalas skirtas skatinti geoinformacinių 

technologijų naudojimą Lietuvos 

mokyklose pamokose ir po pamokų. 

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

 

 

Pagal informaciją internete parengė 

specialioji pedagogė, logopedė Rasa Kasparienė 
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