Šakių „Varpo“ mokykla
Pasauliui susidūrus su pandemija, atrandamos naujos galimybės kultūrinei, edukacinei ir
šviečiamajai veikloms. Dalinamės informacija ką galima nuveikti likus namuose:
LRT televizija nuo kovo 16 d. siūlo specialią laidą dėl koronaviruso grėsmės į pamokas neinantiems
mokiniams. Valandos trukmės laida „Įdomiosios pamokos tiesiogiai“ transliuojama kiekvieną dieną 13
valandą per LRT. https://www.lrt.lt/naujienos/tavo-lrt/15/1151138/del-koronaviruso-namie-likusiemsvaikams-lrt-televizija-rengia-nauja-laida-idomiosios-pamokos-tiesiogiai
LRT rekomenduojamų radijo įrašų 20-ukas - siūloma paklausyti 20 nepaprastų radijo įrašų ir atrasti
radijo serialo, radijo teatro, radijo dokumentikos, vakaro su knyga žanrus https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1143807/skaityti-galima-ir-ausimis-lrt-rekomenduojamu-radijoirasu-20-ukas?fbclid=IwAR3w9sSbNO707j19Jl8sVlqZw5qIedeur8iKiKUQZC318q_A68czNleKVew.
Valstybinis Šiaulių dramos teatras dovanoja žiūrovams nemokamas spektaklių peržiūras. Nuo šiol
savaitgalio vakarais galėsite stebėti spektaklius saugiai namuose – online. Visa informacija ir anonsai
kasdien teatro FB paskyroje https://www.facebook.com/VSDTeatras /
Pandemijos metu visoms Lietuvos mokykloms visas „Vyturio” lobynas atveriamas nemokamai.
Skaitmeninės knygos čia: https://vyturys.lt/kodas/corona Garso knygos čia: http://bit.ly/vyturioknygos
78 lietuviškos audio knygos nemokamai - https://www.audioknygos.lt/78-nemokamos-lietuviskosaudio-knygos3/?fbclid=IwAR0F1axMHLeD8BcpPuwusLXlHzLzKAJvXZX11QbaoW4tPOoZSF39i3snUVY
British Museum virtualus turas - https://britishmuseum.withgoogle.com/
Niujorke įsikūrusio R.Guggenheimo muziejaus turas https://artsandculture.google.com/streetview/solomon-r-guggenheim-museum-interiorstreetview/jAHfbv3JGM2KaQ?hl=en&amp;sv_lng=73.95910408971746&amp;sv_lat=40.78300479194561&amp;sv_h=25.171602352230195&amp;sv_p=-5.786663324240536&amp;sv_pid=yA1cG2hX52cwu8uPbFfMg&amp;sv_z=0.9645743015259163
Musée d’Orsay turas Paryžiuje - https://artsandculture.google.com/project/360-videos?hl=en
Metropoliteno opera nuo kovo 16 d. savo internetiniame puslapyje transliuos kino teatruose rodytus
spektaklių įrašus - https://www.metopera.org/
Turas po Seulo Nacionalinį modernaus meno muziejų https://artsandculture.google.com/partner/national-museum-of-modern-and-contemporary-artkorea?hl=en
Tiesioginės transliacijos iš įvairių pasaulio miestų, turistų lankomiausių objektų ir gražiausių
paplūdimių - https://www.skylinewebcams.com/en/top-live-cams.html
Gyvūnus visame pasaulyje tiesiogiai stebėkite čia https://www.earthcam.com/events/animalcams/?fbclid=IwAR2ukU_SLKLx8lxjdXCphQVF9nQvsyQ
Lu22h-EuE1gRwG06_ucRQYelb_AQ
Virtuali kultūros paveldo sistema (VEPS) yra milžiniškas skaitmeninis lobynas, kuriamas pagal
Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategiją.
https://www.epaveldas.lt/kolekcijos
Virtualios Lietuvos muziejų galerijos - https://welovelithuania.com/nemokamas-muzieju-lankymasneiseinant-is-namu-virtualios-lietuvos-muziejugalerijos/?fbclid=IwAR2ySpSJzAMi7pTU3UqjM7_sJ37h36Svg1nqqpx6HDW_nWJ2ysQ7GDArOA
w
Daugiau nei 150 edukacinių filmų/dokumentikos Netfilx platformoje https://homeschoolhideout.com/educational-shows-on-netflix/?fbclid=IwAR36Uc2UcSzLZW5cDkE_2L27IAwi51Lwq31x1IRXCuEA7DAGliyIAhNx2g
Edukacijos vaikams &quot;Vilniaus miesto įkūrimas&quot; ir &quot;Vilniaus miesto
gyvenimas&quot; - https://www.ldm.lt/spalvink-vilniu/
Renkuosi mokyti ir VšĮ Mokyklų tobulinimo centro rekomendacijos ir edukacinės idėjos https://drive.google.com/file/d/1Gp4uUWn_WRf8LTMd4mC84iMfJ67NlCCc/view?fbclid=IwAR2_
WiTVQDQpnf8kQDLmG7tv5B3DQm4YkXbSug6jGsqhgQk2MdztTNTKQVw

IKT programėlės įvairiems ugdymo dalykams ir veiklos nuorodos –
https://www.iklase.lt/programeles/?fbclid=IwAR0i14greqSMkUJ0tqBDgkTwyFqEm7pbVFyxJ95njCtCOfcDMUIGCuOLBU
Nemokama edukacinė medžiaga vaikams https://mokytojoturinys.lt/?fbclid=IwAR2M7NnLIzAf5KOPQRT9tJHRMD3Yqrc_H4qLoZ9fdZ3KKPSgMKlMxngnyE
Pedagogas.lt nuotoliniai mokymai pedagogams - https://www.pedagogas.lt/nemokami-nuotoliniaimokymai?fbclid=IwAR2hQji0zWvKIn3GW7h3mB9zVlfaMnl0R7Nc5n4PIqFk0uPLnEsVCsE3S
eQ
Vaizdo įrašai &quot;Įdomioji Lietuvos istorija&quot; - https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdoirasai/223-idomioji-lietuvos-istorijavalstybe?fbclid=IwAR0nteAoMaVOC58GXc6H224VLmCmQfMrZIIXy9d1YWl3PyP9nevMLZVpRU
Išmaniojoje mokykloje Vaizdopamokos.lt talpinamos nemokamos inovatyvių Lietuvos mokytojų
sukurtos vaizdo pamokos - http://vaizdopamokos.lt/
Ugdymo plėtotės centro pateikiamos skaitmeninės mokymo priemonės https://www.upc.smm.lt/ekspertavimas/smp/?fbclid=IwAR0KTS_wy3wt4uTq37BtUkfO3V7CYn
qQ0iRNAdyzjJLXje0MLY4qsFaHTnQ
Antradieniais 14:30-15:30 atviros nuotolinės technologinės kūrybos pamokos
https://www.facebook.com/bitByteAkademija/
Nacionalinis Kauno dramos teatras taip pat turi visą skiltį, skirtą žiūrėti online: spektakliai,
renginiai, interviu ir pan. http://dramosteatras.lt/lt/uzkulisiai/onl1ne/
„Khan Academy“ yra ne pelno siekianti švietimo organizacija, kurią 2008 m. įsteigė Salmanas
Khanas, siekdamas sukurti internetinių priemonių, kurios padėtų mokyti studentus, rinkinį.
Organizacija rengia trumpas pamokas vaizdo įrašų forma. Jos svetainėje taip pat yra papildomų
praktinių pratimų ir medžiagos pedagogams (anglų k.) - https://www.khanacademy.org/
Užduotys anglų kalbos mokymuisi https://100balu.lt/?fbclid=IwAR0n_166DgbmgrvjpNLhaIHPKuZHxiCCanKUeqCfmHczDsCbGv
mzA0eqNv0
Edukaciniai filmukai - https://ed.ted.com/
Įvairios lietuviškos tinklalaidės (podcast) - http://podcasts.lt/
Virtualūs įrankiai ugdymo turinio perkėlimui:
https://classroom.google.com/ - galimybė susikurti klasę online
https://zoom.us/ - galimybė transliuoti pamokas internetu, demonstruoti skaidres, sudaryti atskiras
diskusijų grupes.
https://products.office.com/lt-lt/microsoft-teams/group-chat-software - virtuali mokymosi
aplinka.
https://new.edmodo.com/ – nemokama ir nesudėtinga virtuali mokymosi aplinka, tinkama tiek
pradiniam, tiek pagrindiniam ugdymui ar net gimnazijų klasėms.
https://web.seesaw.me/ - pati paprasčiausia virtuali mokymosi aplinka, tinkama net patiems
mažiausiems. Ji neturi vertinimo įrankių, bet galima dalintis įvairiomis nuorodomis, mokymosi
medžiaga, komentarais, pastabomis ir pan.
https://edpuzzle.com/ - įrankis, leidžiantis vaizdo įrašus iš svetainių „YouTube“, „National
Geographic“, „TED Talks“ ir kt. papildyti užduotimis.
https://h5p.org/ - įrankis interaktyvios mokymosi medžiagos kūrimui.
https://socrative.com/ - įrankis mokinių testavimui nuotoliniu būdu.
https://wordwall.net/ - internetinė svetainė interaktyvių užduočių kūrimui.
https://info.flipgrid.com/ - galimybė skirti vaizdo užduotis mokiniams.
https://new.edmodo.com/?go2url=/home - nuotolinis vertinimo įrankis.
https://goformative.com/ - testų kūrimo įrankis.
https://www.plickers.com/ - testų kūrimo įrankis.
https://kahoot.com/ - įrankis, skirtas apklausoms, viktorinoms ar diskusijoms organizuoti.
https://www.zipgrade.com/ - automatinis popierinių testų su parenkamais atsakymų variantais
vertinimas.
https://edulastic.com/ - interaktyvių užduočių kūrimo įrankis.
http://slides.com/ - pristatymų rengimo priemonė.

https://www.genial.ly/ - interaktyvūs pristatymai, kuriuose mokiniai gali spaudinėti nuorodas ir
pan.
https://prezi.com/ - interaktyvūs, animuoti pristatymai.
https://classroomq.com/ - įrankis, padedantis sukurti gyvą mokinių eilę.
http://www.hardas.lt/tag/darbalaukio-filmavimas/
Sporto užsiėmimai:
Įvairios treniruotės vaikams - https://www2.lrt.lt/vaikams/mokiniams/7-sportas
Kauno VSB youtube paskyroje galima rasti įvairių pratimų ir treniruočių įrašų https://www.youtube.com/channel/UCLD5A2ak71uIWEVMjGSRRTg/videos
INTENSYVI IMUNITETO STIPRINIMO PROGRAMA su Ignu Bakėjumi ir Olga Abramova
(mokama) - https://www.facebook.com/ignas.bakejus
12 svarbiausių pratimų namuose - https://kineziterapija24.lt/12-svarbiausiu-pratimunamuose/?fbclid=IwAR3kFPlVvPj5JEYYlFMUwF7BuffrK8ILuMNZlyMknocqGysEKScJonIAy
ng
Mankštos namuose - https://www.facebook.com/ginsve.studija
Sporto klubas Impuls siūlo prisijunti prie virtualių treniruočių https://www.facebook.com/impuls.lt/photos/a.226968591257/10159529379921258/?type=3&amp
;theater
Krepšinio mokykla Žalgiris kviečia prisijungti prie online treniruočių. Treniruotės bus vedamos
kasdien 11:00 val. - https://www.facebook.com/km.zalgiris/

