PAIEŠKOS SISTEMOS:
http://www.google.lt
http://books.google.com
https://search.yahoo.com
http://www.excite.com
http://www.infoseek.com
http://www.lycos.com
http://www.yandex.ru
ENCIKLOPEDIJOS:
Gyvoji krašto enciklopedija: http://www.grazitumano.lt/
Matematikos enciklopedija: http://mathworld.wolfram.com
Fizikos enciklopedija: http://igorivanov.tripod.com/physics
Britanijos enciklopedija: http://www.eb.com
Oxfordo enciklopedija: http://www.oxfordreference.com
(Card number: LTSUB11223344556 – prisijungimas)
ŽODYNAI:
Lietuvių kalbos žodynas: http://www.lkz.lt
Vienakalbiai (DLKŽ, sinonimų, antonimų žodynai, frazeologijos, palyginimų, sisteminis lietuvių k.
žodynai: http://lkiis.lki.lt/home
Tarptautinių žodžių žodynas: http://www.zodziai.lt
Daugiakalbiai žodynai: http://mokslas.liux.lt/
http://lkiis.lki.lt/home
Įvairiatemačiai žodynai: http://www.zodynai.org/knuorodos.html

PERIODIKA:
Laikraščiai:
„Lietuvos rytas“: https://www.lrytas.lt/
„Respublika“: http://www.respublika.lt/
„Šiaulių naujienos“: http://www.snaujienos.lt
„Šiaulių kraštas“: http://www.skrastas.lt
„Literatūra ir menas“: http://literaturairmenas.lt/
„Šiaurės Atėnai“: http://www.satenai.lt/
Žurnalai:
„Flintas“: https://www.flintas.lt/
„Lututė“: https://www.lutute.lt/
„Nykštukas“: http://www.nykstukas.lt/
„Panelė“: https://www.panele.lt/lt
„Psichologija tau“: https://www.psichologijatau.lt/kategorija/naujas-numeris/
„Rubinaitis“: https://rubinaitis.lnb.lt/index.php?4188818262

MOKINIAMS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naudingos nuorodos: http://www.klavb.lt/lt/katalogai/naudingos-nuorodos.html
Elektroninės knygos: http://www.skaitykle.lt/
Raidynas iš Lietuvos vaizdų: https://simtmecioraidynas.lt/
Žaisk ir mokykis: http://www.biblioteka.lt/sena/lt/1-vaikams/zaisk-ir-mokykis
Knygų lobis: http://knygulobis.amb.lt/informacija/informacija-1/
Audio knygos: http://www.audioknygos.lt/78-nemokamos-lietuviskos-audioknygos- 2/?smclient=e927721f-2beb-4e67-ba59-1c2fd942547a
Išnarpliok „Knygos kodą“ ir tapk knygų žinovu!: http://knygoskodas.kvb.lt/
Nemokamos bibliotekos ir knygynai internete:// https://welovelithuania.com/ka-skaityti-kainedirba-bibliotekos-ir-knygynai-nemokamos-bibliotekos-ir-knygynai-internete/
Skaitymo metai: http://www.skaitymometai.lt/
Kalėdų pasakos: http://www.pasakos.lt/graziausios-kaledu-pasakos/
„Žiemos pasaka“: https://www.youtube.com/watch?v=IYspdm16tRQ
3 portugalų pasakos: http://lrvab.lrt.lt/lt/archive/27002/
2 japonų pasakos: http://lrvab.lrt.lt/lt/archive/26247/
D. Biseto pasakos 2: http://lrvab.lrt.lt/lt/archive/22731/
D. Biseto pasakos 3: http://lrvab.lrt.lt/lt/archive/22222/
„Pelenius“ (lietuvių l. pasaka): http://lrvab.lrt.lt/lt/archive/21698/
Brolių Grimų pasaka „Ežys ir kiškis“: http://lrvab.lrt.lt/lt/archive/21098/
Audio pasakos:
http://www.vaikams.lt/pasakos/audio-pasakos/grybu-karas.html
http://www.vaikams.lt/pasakos/audio-pasakos/trys-parsiukai.html
http://www.vaikams.lt/pasakos/audio-pasakos/bjaurusis-anciukas.html
http://www.vaikams.lt/pasakos/audio-pasakos/panama-labai-grazi.html

MOKYTOJAMS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Švietimo ir mokslo ministerija : www.smm.lt
Pilietinių iniciatyvų centras: www.pic.lt
Nacionalinis egzaminų centras: www.nec.lt
Švietimo plėtotės centras: www.pedagogika.lt
Elektroninis leidinys mokslui, švietimui, pramogoms:: www.straipsniai.lt
Mokslo ir technologijų pasaulis: www.technologijos.lt
Švietimo portalas: www.tinklas.lt
Pagrindinė svetainė apie brandos egzaminus Lietuvoje: www.egzaminai.lt
Informacija apie stojimą į universitetus: www.lamabpo.lt
Būsimiems lyderiams: www.studijos.lt
Įveik patyčias: http://uzsaugialietuva.lt/testas/apie-projekta
Nacionalinė moksleivių akademija: www.nmakademija.lt
Nemokama edukacinė medžiaga vaikams:
https://mokytojoturinys.lt/?fbclid=IwAR2_t5N7zuHUJhgmJczMqUD9qrbUXkKsYTrUWobTVAqtWUn4Ou74fSKPzc
Testų kūrimo ir vykdymo sistema: http://www.etest.lt/
Mokytojų svetainės: http://www.musumokykla.lt/kompiuterines-technologijosmokykloje/svetaines-mokytojams-21/lt/mokytojai-dalijasi-patirtimi-418.html
iKlasė: https://www.iklase.lt/
Nuotolinis mokymas:
https://sway.office.com/4KCBreTRYaNE9Zrt?ref=email&loc=play&fbclid=IwAR3OA2U9k

•
•

szrOWIJ1Ahfhr4DHor1OprGLzgh8-jcEYcJKd_GVH38dHb7CWQ
Virtualūs turai po žinomiausias Lietuvos vietas:
https://www.muziejai.lt/Virtuali_galerija/Virtuali_galerija.lt.asp?id=9&name=Virtual%C5%
ABs%20turai
Laisvai platinami paveikslėliai: http://www.musumokykla.lt/kompiuteris-mokykloje/irankiai-programeles-20/lt/laisvai-platinami-paveiksleliai-134.html

Pradinių klasių mokytojams. Ir ne tik..:
•

Lietuviškos mokomosios programėlės, skirtos ikimokykliniam, pradiniam ir specialiajam vaikų
ugdymui: http://www.ziburelis.lt/

•
•

Edukacinis žaidimas „Pinigėnai“ 5-9 metų amžiaus vaikams: http://www.pinigenai.lt
Klaidūs interneto miškai 7-10 metų vaikams:
http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=lt

•
•

Skaičių miestelis: http://www.skaiciumiestelis.lt/demo
„Lietuva – mano šalis“ – tai interaktyvi vaizdinė ir garsinė mokymo priemonė, skirta integruotai
mokyti istorijos, literatūros ir šalies kultūros 2–4 klasėse: http://mkp.emokykla.lt/lietuvamanosalis/startas.html

•
•
•

Kompiuterinės mokymo priemonės „Moko“: http://www.moko.lt/
Žaidimai ekologiniam ugdymui ir kt.: http://www.ekodiena.lt/c/v/zaidimai/
Logopedo ir specialiojo pedagogo draugams: https://logopedui.jimdofree.com/

Lietuvių kalbos ir užsienio kalbų mokytojams:
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klasikinė lietuvių literatūros antologija: http://antologija.lt/
Leidinys skirtas M. Daukšos „Postilei“: http://postilla.mch.mii.lt/
Mokovas: https://mokovas.wordpress.com/
Lietuvių mitologinės sakmės: http://www1.omnitel.net/sakmes/ (lietuvių sakmės)
Šiuolaikinės lietuvių literatūros antologija: http://www.tekstai.lt
Pilnatekstės knygos: http://katekizmas.group.lt/index2.html
Kalbos namai: http://www.kalbosnamai.lt/
Rašybos ir kalbos kultūros žinioms tikrinti: http://www.klaidutis.lt
Lituanistų miestelis: http://www.kalbam.lt
„Lietuvių kalbos kursas 5-6 klasėms“: http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/
Literatūros kūriniai 5-8 kl. mokiniams. Skaitmeninė biblioteka:
http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/
Lietuvių liaudies buities muziejaus žaidimas „Tėviškė“: http://www.llbm.lt/zaidimas/
Mokomieji lietuvių kalbos žaidimai: http://www.kalbosnamai.lt/
Žaidimas „Lietutis“ yra sukurtas lietuviškos klaviatūros įgūdžiams treniruoti ir galbūt savo
lietuviškų žodžių žodynui turtinti: http://www.lietutis.lt
Lavinamieji žaidimai etnine tematika: http://www.bitute.lt/zaidimai/
Lietuvių kalbos draugija: http://www.flf.vu.lt/lkd/
Lietuvių kalbos instituto puslapis: www.lki.lt
Lituanistams, istorikams, dailės mokytojams: http://www.muziejai.lt
Puikus rusiškas tekstas lietuviškomis raidėmis: https://translit.net/
Rašytojai, knygų tekstai anglų kalba: http://www.bibliomania.com/
Laisvai pateikiama šimtai klasikinių knygų: http://www.pagebypagebooks.com/
Nemokami lotyniški tekstai: http://www.thelatinlibrary.com/
Pilnatekstės vaikų knygos anglų kalba: http://en.childrenslibrary.org/
(http://www.bibliomania.com/0/0/frameset.html (pilnatekstės knygos)
Mokomės anglų k.:
http://more.starfall.com/?t=289624753&nrb=1&y=1
Anglų k. pamokos: https://100balu.lt/

Gamtos, tiksliųjų ir socialinių mokslų mokytojams:
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•

Leidyklos TEV elektroniniai vadovėliai: https://evadoveliai.lt/
Informacija matematikams, fizikams, chemikams, biologijos, geografijos
mokytojams):http://www.technologijos.lt/
Rimtas tinklapis fizikams, matematikams. Yra eksperimentų, žinynų: http://mokslasplius.lt/
Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“: http://www.kengura.lt
Tiksliųjų mokslų šeštadieninė mokykla: http://www.maf.vu.lt/ljmm/
Amerikos matematikos bendruomenės visatekstės knygos internete iš matematikos ir jai
giminingų mokslų srities: http://www.ams.org/online_bks/onbk_list.html
Nemokamos knygos iš kompiuterių, matematikos, technikos ir kt. sričių:
http://freecomputerbooks.com/
Matematikos įvairenybės: http://archives.math.utk.edu/k12.html
Programavimo pamokos: http://programavimopamokos.net/
LDK istorija: http://www.ldkistorija.lt/
Senovės istorija: http://www.besthistorysites.net
Kultūros paveldo žaidimai: https://www.muziejai.lt/Edukacija/Ed_zaidimai.lt.asp
Viskas apie ES: http://europa.eu/
Geografijos mokytojams: http:// www.manogaublys.lt
Jaunieji gamtos reindžeriai: http://gamtosreindzeris.lt/
Ląstelės biologijos animacijos: http://www.johnkyrk.com

TĖVELIAMS:
•
•
•

•
•
•

Šiaulių miesto ugdymo įstaigos: http://www.siauliai.lt/index.php?874657959
Šiaulių miesto pedagoginė psichologinė tarnyba: http://www.siauliuppt.lt/
Naujienų portalai:
• https://www.delfi.lt/
• https://www.15min.lt/
• https://www.alfa.lt/
• https://www.etaplius.lt
• http://siauliugidas.lt/
Visuomeninių organizacijų paieška: https://www.imones.lt/
Labai turtingas kokybiškų iliustracijų šaltinis: http://www.freedigitalphotos.net/
Straipsniai apie vaikų skaitymo skatinimą:
• https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/tevams/vaikai-ir-knygos-kaippamilti-skaityma/23328#.WIDQuN6Lpfh.facebook
• http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2015-04-01-jurga-luzaite-kada-vaikai-pamegstaskaityti-knygas/85122
• https://www.tavovaikas.lt/lt/pradinukas/g-52251-prof-dz-maskuliuniene-apie-vaikuskatinima-skaityti-geriausiai-veikia-pavyzdys-seimoje
• https://www.15min.lt/kultura/naujiena/literatura/apie-juoka-knygas-saldainius-arbakaip-paskatinti-vaika-skaityti-286-787738
• https://www.delfi.lt/vaikai/mokyklinukai/kaip-paskatinti-vaika-pradetiskaityti.d?id=79105499
• https://www.delfi.lt/vaikai/ugdymas/kaip-ismokyti-vaika-myleti-knygas-praktiskipatarimai-pades-kitaip-pazvelgti-iskaityma.d?id=79661315&fbclid=IwAR2R_mRNDXi0gvSS3WqJepeJnSYx13EYhmMDGFuATw9SyVjf-ES7ZE3BCI#cxrecs_s
• http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-11-20-biblioteku-naudamaziesiems/151599

