
PAČIOS ĮDOMIAUSIOS IR VERTINGIAUSIOS REKOMENDACIJOS VISIEMS 

– IR MOKINIAMS, IR SUAUGUSIEMS  

1️⃣ NEMOKAMOS „VYTURIO“ EL. KNYGOS 

Nuostabi iniciatyva! Visiškai nemokamai (tereikia užsiregistruoti) bet kas gali skaityti vertingą 

grožinę literatūrą elektroniniu pavidalu (jei nežinote, nuo ko pradėti, rekomenduoju Dostojevskio 

„Nusikaltimą ir bausmę“ arba „Idiotą“, F. Kafkos „Metamorfozę“, Homero „Iliadą“ ir „Odisėją“, 

Šekspyro „Hamletą“, V. Mykolaičio-Putino „Altorių šešėly“ ar Dž. Orvelo „1️984-uosius“). 

Nuoroda: https://vyturys.lt/kodas/corona 

2️⃣ NEMOKAMOS „VYTURIO“ GARSO KNYGOS 

Ačiū „Vyturiui“ ir už galimybę puikių kūrinių pasiklausyti. Paspaudę ant nuorodos galėsite išgirsti 

S. Šaltenio „Riešutų duoną“, I. Mero „Lygiosios trunka akimirką“, O. Vaildo „Doriano Grėjaus 

portretą“ ar V. Goldingo „Musių valdovą“. Aišku, klausantis reikia išvengti pagundos užsiimti 

pašaline veikla – nenaršyti feisbuke ar nežiūrėti televizoriaus. 

Nuoroda: https://soundcloud.com/vyturys-382449132/ 

3️⃣ „KINO PAVASARIO“ FILMAI INTERNETE (IR TELEVIZIJOJE) 

Kaip ir žadėta, festivalis vyks kovo 19–balandžio 2️ dienomis, tačiau dėl Lietuvoje paskelbto 

karantino žiūrovai filmais mėgautis galės namų kino platformose (nepraleiskite geriausiu filmu 

pirmą sykį „Oskarų“ istorijoje išrinkto filmo ne anglų kalba „Parazitas“). 

Nuoroda: https://kinopavasaris.lt/lt/festivalis-namuose 

4⃣ VALSTYBINIO ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRO SPEKTAKLIŲ TRANSLIACIJOS 

INTERNETE 

Transliacijos iškart susilaukė milžiniško susidomėjimo. Kaip rašoma teatro feisbuko paskyroje, 

spektaklius ir toliau bus galima stebėti penktadieniais bei savaitgaliais, tačiau tik nurodytu metu 

(vėliau nuorodos panaikinamos). 

Daugiau informacijos: https://www.facebook.com/VSDTeatras/ 

5️⃣ PLATFORMOS KINOFONDAS.LT FILMAI INTERNETE 

Jau seniai veikianti lietuviškų filmų bazė internete vis dar daugeliui nėra žinoma. Be reikalo! Čia 

rasite nemažai šalies režisierių kurtų filmų, tarp jų – A. Žebriūno „Gražuolę“, „Velnio nuotaką“, R. 

Vabalo „Marš, marš tra-ta-ta!“ ar I. Miškinio juostą „Artimos šviesos“. Daugelis filmų yra visiškai 

nemokami, o likusieji tikrai nebrangūs! 

Nuoroda: https://www.kinofondas.lt/filmai/ 

6️⃣ LRT (MEDIATEKA, LRT PLIUS, „ĮDOMIOSIOS PAMOKOS“) 

Žinia, kad nuo kovo 1️6️ dienos LRT pradeda transliuoti specialų LRT „Lietuvos tūkstantmečio 

vaikų“ projektą „Įdomiosios pamokos tiesiogiai“ sulaukė neregėto palaikymo. Bet ir be būsimos 

laidos, čia yra daugybė vertingo turinio. Štai mediatekoje jau rasite įvairių laidų, naujai suskirstytų 

mokiniams pagal klases (nuo penktos iki dešimtos). O per televizijos kanalą LRT PLIUS („Elito 

kine“) savaitės pabaigoje suaugusieji kviečiami žiūrėti žymiausių pasaulio režisierių filmus. 

Nuoroda: https://www.lrt.lt/mediateka 
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7️⃣ LRT RADIJO ĮRAŠAI 

Jei pageidaujate atpalaiduoti akis, pasiklausykite R. Kmitos romano „Pietinia kronikas“, N. Gogolio 

„Pamišėlio užrašų“ ar E. Ionesco „Pamokos“. Visą Rekomenduojamų radijo įrašų dvidešimtuką 

rasite čia: https://www.lrt.lt/mediateka 

8⃣ TED TALKS/TED-ED 

Tai – neišsemiamas įkvėpimo šaltinis kiekvienam. Autoritetingų lektorių paskaitos, mokomoji 

medžiaga mokytojams ir mokiniams – visa tai anglų kalba pateikiama patrauklioje internetinėje 

platformoje. 

Nuoroda (TED TALKS): https://www.ted.com/ 

Nuoroda (TED-ED): https://ed.ted.com/ 

9⃣ KŪRYBINGUMO MOKYKLA 

Tai taip pat nėra naujas projektas, tačiau įgaunantis vis naujų formų. Trumpose laidose mitus 

paneigia, turinį kuria mokytojai T. Ramanauskas ir K. Sabolius. 

Nuoroda: https://kurybingumomokykla.lt/ 

⃣ YOUTUBE TURINYS 

Be abejo, gerai paieškoję „Youtube“ rasite visko, taip pat ir filmų, kuriuos galima žiūrėti legaliai. 

Jei nematėte, jokiu būdu nepraleiskite itin jautrios, visos žmonijos patirtis apjungiančios juostos 

„Human“. 

 

⃣ Filmo „Human“ 1 dalis: https://www.youtube.com/watch?v=FLqft-ICVQo 

⃣ Filmo „Human“ 2 dalis: https://www.youtube.com/watch?v=ZoHWcpz5oZM 

⃣ Filmo „Human“ 3 dalis: https://www.youtube.com/watch?v=w0653vsLSqE&t=24s 

Na, o toliau – nuorodos, sugrupuotos pagal kategorijas. Tiems, kas nori labiau gilintis į vieną ar kitą 

sritį (kai kas kartojasi). 

1️0 naudingų internetinių nuorodų galvojantiems, KĄ VEIKTI 

7️8 Lietuviškos audio knygos visiškai nemokamai 

Mažvydo "Katekizmas" 

⃣ LITERATŪRA: 

• Nemokamos „Vyturio“ el. knygos: https://vyturys.lt/books 

• Nemokamos „Vyturio“ garso knygos: https://soundcloud.com/vyturys-382449132/ 

• Lietuvių autorių garso knygos nemokamai: https://www.audioknygos.lt/78-nemokamos-

lietuviskos-audio-…/ 

• Įvairios elektroninės knygos nemokamai: https://www.knygos.lt/lt/elektronines-

knygos/nemokamos/ 

• Literatūra 5️-8 klasėms: https://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/ 

• Daugiau internetinių literatūros šaltinių: https://www.vcb.lt/ka-skaityti-kai-nedirba-bibliotekos/ 

https://www.lrt.lt/mediateka
https://www.ted.com/
https://ed.ted.com/
https://kurybingumomokykla.lt/
https://www.youtube.com/watch?v=FLqft-ICVQo&fbclid=IwAR1nGV9FQPtZjMkCk9jkPmh79bZG59Z796_J4A_UU3MaN7dVxvjT65jm7Ys
https://www.youtube.com/watch?v=ZoHWcpz5oZM&fbclid=IwAR2b0pDcbegZfXyAm_vX8WxzIg_ljLoOe4zoJ9zikBv8ZRzBCTFO2XkWdLA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253Dw0653vsLSqE%2526t%253D24s%2526fbclid%253DIwAR02XTnCNKsIPBs97jliFoQpLcehT-uFJQHf8eNS5k_ou8OjYr53roVswRs&h=AT2TIP5e0jzTa90IPiq2Zw4qVJcFxwztdsjV6Ct0WEBJMnsc_Ei8mAnExTeRRb4TMZTdqpkdzJ0u38MEJd0M3BBh7fdS2z3MrDWXVd-K3D54sb2pbYm1CPlrGPFsh4YC9p4vmOKY2ra0dWp_uBtcx55g59G6Gtyo7B0JURKwxM4GrHBqoTJIaVPbD53H_CbrqutGraQKq8WCfo7ws3AqgnppNIRfHXQACESbhXFNnFErgtYODhT6SqHb2YOJ5MtCG_1piTm09k5KjqnNElnNasCAN2Y-dPcuh4T9Hmw2WRakBqsXaRrYJMOaq8MDb4CQEveJh8syqfyeMErj7mHSSsTh1sseg2Sv6M_ggmfQAzB5GuU0UTBLOMuozFENZi5fqDNHODp81t0tka_Id4tBZOX9kUcvO_vVNR3cPNXmhMnJ2OmJ0A3fO8p-OsBMy3P6f68btQ_SLCAHJzi9u9oQUofs7b9_kzCssOXBO3KdU2wbC6L_Uixy5BTdA65cHkAutyG2HaU6_OKjlVRq__GTbr7mIBx1feWQZ9h8ki1KBD9UCQO4wPt4BvHt1ZiWy-WcjzytyOYzw-55tFqmzMAFu4yBW_CFUZ_lZQ_0fN6jltyldAL1w1kgdRLts3N-ezSY2w
https://airguru.lt/pasiulymai/10-naudingu-internetiniu-nuorodu-galvojantiems-ka-veikti/?fbclid=IwAR2uU7xCZQ9fcAjSpVseXnofSWBbJ4TRIi8Nd9M9KFq4gjZxADWc8xFSu3g
https://www.audioknygos.lt/78-lietuviskos-audio-knygos-visiskai-nemokamai/?fbclid=IwAR1LWA6zylFJhHwoY9WnSF9MbP6b7lbBIZkI2TQz9_WIfcL6dLKSRaE-ulE
https://welovelithuania.com/mazvydo-katekizmas-vartykite-ir-atraskite-virtualiai/
https://vyturys.lt/books
https://soundcloud.com/vyturys-382449132/
https://www.audioknygos.lt/78-nemokamos-lietuviskos-audio-%E2%80%A6/
https://www.audioknygos.lt/78-nemokamos-lietuviskos-audio-%E2%80%A6/
https://www.knygos.lt/lt/elektronines-knygos/nemokamos/
https://www.knygos.lt/lt/elektronines-knygos/nemokamos/
https://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/
https://www.vcb.lt/ka-skaityti-kai-nedirba-bibliotekos/?fbclid=IwAR1eN-BMcRnZvs_vsnAk5EfrIX4bvGhrRfyyAfxabclzIcxilHf8HeDh4o4


⃣ FILMAI IR TV/INTERNETO LAIDOS: 

• „Kino pavasario“ filmai internete (ir televizijoje) – nuo kovo 19 

dienos: https://kinopavasaris.lt/lt/festivalis-namuose 

• Platformos kino fondas.lt filmai internete: https://www.kinofondas.lt/. 

• Kūrybingumo mokykla: https://kurybingumomokykla.lt/ 

• „Įdomiosios pamokos“ per LRT – nuo kovo 16 dienos: https://www.lrt.lt/…/del-koronaviruso-

namie-likusiems-vaika… 

• LRT mediateka: https://www.lrt.lt/mediateka 

• „Elito kinas“ per LRT PLIUS: https://www.lrt.lt/tema/elito-kinas 

• „Žmonės cinema“: https://www.zmonescinema.lt/lt 

• Senoji Lietuvos dokumentika: http://www.e-kinas.lt/ 

• Vaizdo pamokos „Youtube“: https://www.youtube.com/channel/UCvISA3DxnV_MdzwBTe-7-

PQ 

• Valstybinio Šiaulių dramos teatro spektaklių transliacijos 

internete: https://www.facebook.com/VSDTeatras/ 

⃣ MUZIEJAI: 

• MO muziejaus iniciatyva #menasnaMO: https://mo.lt/naujienos/ 

• Skaitmeninio muziejų projekto www.emuziejai.lt virtualios parodos: http://virtualios-

parodos.archyvai.lt/lt 

• Virtualios parodos Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje: https://www.limis.lt/ 

• Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos virtualios parodos: https://parodos.lnb.lt/ 

• Lietuvos muziejų svetainės virtualios 

galerijos: https://www.muziejai.lt/Virtuali_galerija/Virtualios_galerijos.lt.asp 

• Virtualaus kultūros paveldo svetainė: www.epaveldas.lt 

• Projektas „Eksponatai, kuriuos verta pamatyti“: http://parodos.emuziejai.lt/ 

• Virtualus turas po Britų muziejų: https://britishmuseum.withgoogle.com/ 

• Niujurko Gugenheimo muziejaus turas: http://tiny.cc/m5iclz 

• Šimtai kitų muziejų ir galerijų, kuriuose galima apsilankyti, neiškėlus kojos iš 

namų: https://artsandculture.google.com/ 

⃣ EDUKACIJA: 

• TED pamokos: https://ed.ted.com/ 

• „Eduka KLASĖS“ turinys: https://klase.eduka.lt/auth 

• Nuotoliniai mokymai: https://www.pedagogas.lt/nemokami-nuotoliniai-mokymai 

• Istorijos pamokos: https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-

valstybe 

• Literatūra 5️-8 klasėms: https://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/ 

• „Nepatogaus kino“ klasė: https://nepatogauskinoklase.lt/ 

• Vaizdo pamokos „Youtube“: https://www.youtube.com/channel/UCvISA3DxnV_MdzwBTe-7-

PQ 

• Dailė, muzika, teatras, šokis: http://smp2014me.ugdome.lt/ 

• Iniciatyvos „Renkuosi mokyti!“ ir VšĮ „Mokyklų tobulinimo centro“ parengta patarimų ir vertingų 

nuorodų knygelė: https://drive.google.com/…/1️Gp4uUWn_WRf8LTMd4mC84iMfJ…/view… 
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