Laisvai prieinamos priemonės, kurios padės pasirengti
nuotoliniam mokymui
https://www.smm.lt/web/lt/nuotolinis Failą galima laisvai parsisiųsti PDF formatu. Jame
surašytos pagrindinės rekomenduojamos mokymo priemonės.
https://www.sviesa.lt/node/15800 EDUKA priemonių sąrašas.
https://www.eduka.lt/klase/
https://www.youtube.com/watch?v=qACZ_SIA1g&fbclid=IwAR3QAAX2wqyDuKQ3uATokKv6iGSe1a5JKTWdDtx60xPuEoBPbC3T
bW7D8SU Šiaurės licėjus dalinasi mokymo patirtimi naudojant EDUKĄ.
https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/svietimas-kultura-ir-sportas/svietimas/rekomendacijos-delmokymo-organizavimo-nuotoliniubudu/?fbclid=IwAR3oEnrj0RHg36G6ZAgnyFWY8cJOrQ2suvewyFeVTh2qKmWOl7HDI0hH2
vw Čia kiekvienas mokytojas ras medžiagos savo dalykui. Pradinukams tikrai yra daug
gražiai ir įdomiai parengtų puslapių.
https://www.delfi.lt/partnerio-turinys/vaikai/ne-per-viena-nakti-o-metus-kurta-virtuali-mokyklakarantino-laikotarpiu-taps-tikru-issigelbejimu.d?id=83817901 Privati Vilniaus gimnazija turi
savo nuotolinio mokymo sistemą ir tarsi rodo iniciatyvą šiuo metu dalintis ja su valstybinėmis
mokyklomis.
https://virtualimokykla.lt/ Šiame puslapyje reikalinga registracija. Jie tikriausiai turėtų suteikti
prieigą tiems, kurie norėtų naudotis.

https://smp2014ch.ugdome.lt/ skaitmeninė mokymo priemonė chemijos ugdymui (11-12
klasė)

https://smp2014ma.ugdome.lt/ skaitmeninė mokymo priemonė matematikos ugdymui (1112 klasė)

https://smp2014lt.ugdome.lt/9-10 skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbos ir lietuvių
literatūros ugdymui (9 - 10 klasė)
https://smp2014lt.ugdome.lt/11-12 skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbos ir
lietuvių literatūros ugdymui (11-12 klasė)
https://smp2014do.ugdome.lt/ skaitmeninė mokymo priemonė doriniam ugdymui
https://smp2014ge.ugdome.lt/ skaitmeninė mokymo priemonė geografijos ugdymui
http://smp2014me.ugdome.lt/ skaitmeninė mokymo priemonė meniniam ugdymui

https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvosistorijavalstybe?fbclid=IwAR0rjrBKILmAN88eLiNUB1smr9iHAy3mhuoUyLyWwTNSn
s_vKvZR3c1Ak5Q istorijos ugdymui
https://100balu.lt/ - anglų kalbos pamokos.
http://vaizdopamokos.lt/ - matematikos, lietuvių kalbos, anglų kalbos, prancūzų kalbos,
fizikos vaizdo pamokos

https://www.upc.smm.lt/ekspertavimas/smp/ kitos skaitmeninės ugdymo priemonės
https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/newsmp atvirųjų skaitmeninių išteklių rinkinys Ugdymo
sode
https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/amgu/med=17/125 gamtamokslinis raštingumas
https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/amgu/med=17/126 aukštesniųjų mąstymo gebėjimų
ugdymas
http://www.xn--altiniai-4wb.info/ lietuvių kalba, literatūra, istorija.

Kitos naudingos nuorodos
https://www.vyturys.lt/ - Vyturys nemokamai atveria savo lobyną!

Vartotojų laukia didžiuliai suskaitmenintų kultūros paveldo objektų ir meno kūrinių
ištekliai http://lrkm.lrv.lt/lt/naujienos/vartotoju-laukia-didziuliai-suskaitmenintukulturos-paveldo-objektu-ir-meno-kuriniuistekliai?fbclid=IwAR2VnOxhBkL4iViAwejjqKnZw79YxZeY9GHdT50vj8Z_VB_BJU4J
IjofbcY
https://3dvilnius.lt/valdovurumai/?fbclid=IwAR2zmNO3RYEWGnjJjtOIcaT_JKju1f4XzCDBHzFvTjKcWEUmkNecSk-sMs virtuali ekskursija po Valdovų rūmus
http://www.gamtosreindzeris.lt/ erdvė, kurioje jaunieji gamtos mylėtojai mokosi pažinti

gamtą žaisdami žaidimus ir spręsdami linksmas užduotis.
Paaugliai - paaugliams! 32 būdai ką veikti karantino metu iš paauglių lūpų - paauglių
akimis
https://drive.google.com/file/d/1AtHNqS15ksMCIJidxcX_eezy6-L8F0U2/view
http://www.openculture.com/2019/02/download-free-coloring-books-from-113museums.html spalvinimo knygos iš 113 muziejų
https://ed.ted.com/lessons?content_type=animations+talks&direction=desc&sort=pu
blish-date&user_by_click=educator TED pamokos
https://www.epilietis.eu/skaitmenine-savaite-2020/ skaitmeninė savaitė, kritiško
mąstymo lavinimas
https://www.emokykla.lt/bendrasis/pradzia/vdu-siulo-pagalba-mokykloms-vykdant-ugdymoprocesa-nuotoliniubudu/39373?fbclid=IwAR19ssiFBSd3BzjEEUSbw77FjvoYzjW75v7VoOt8C7R2n50TsHFKc3to
yTw VDU siūlo pagalba ir konsultacijas dėl mokymo nuotoliniu būdu

Edukaciniai užsiėmimai nemokamai (sudėtis, atimtis, daugyba, dalyba)
https://gudrutisdutis.lt/lt/zaidimai
http://www.svieskimevaikus.lt/knygu-lentyna/ Fondas "Švieskime vaikus" sudėjo visų knygų
pdf online
https://vyturys.lt/knygu-sarasas - knygos, vadovėliai

https://soundcloud.com/vyturys-382449132/sets - audio knygos iš Vyturio lobyno.
https://www.audioknygos.lt/78-lietuviskos-audio-knygos-visiskai-nemokamai/ - 78
audio knygos nemokamai

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/svietimas-kultura-ir-sportas/svietimas/rekomendacijosdel-mokymo-organizavimo-nuotoliniu-budu/ Vilniaus miesto savivaldybės
rekomendacijos dėl mokymo nuotoliniu būdu
https://www.kinofondas.lt/filmai/ - filmai internete
https://nepatogauskinoklase.lt/ - nemokami filmai onlione pagal amžiaus grupes.
https://mo.lt/naujienos/ - Mo muziejaus iniciatyva #menasnaMo
http://virtualios-parodos.archyvai.lt/lt - virtualios parodos iš skaitmeninio muziejų projekto
www.emuziejai.lt
https://www.limis.lt/virtualios-parodos - virtualios parodos Lietuvos integralioje muziejų
informacinėje sistemoje

