Skaitmeninių priemonių sąrašas, skirtas dirbti nuotoliniu būdu su
specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais.
Pavadinimas ir paskirtis
(pvz. tinklalapiai, platformos, multimedijos turinys
(atvaizdai, garso ir vaizdo įrašai), mokymo medžiaga,
internetiniai žaidimai, programėlės, programos,
virtualios mokymosi aplinkos ir pan.), pvz.: Virtuali
aplinka mokinių mokymuisi ir pasiekimų vertinimui
(specialiajam ugdymui)

Dalykas, veikla

Nuoroda

LIETUVIŲ KALBA
BENDRAVIMUI
Mesenger
Skype
iKlasė
16 programėlių nuorodų (pvz. iMovie (filmukų ir vazdo
pamokų kūrimui), Numbers (skaičiuoklė su galimybe
įterpti diagramas ir kt.), Socrative Teacher (žinių
tikrinimo programėlė), TinyTap (interaktyvių žaidimų
kūrimui) ir kt.). Kiekviena su trumpu apibūdinimu, ką su
ja galima daryti. Dalis mokamų.

Pokalbiai, videokonferencijos
Pokalbiai, videokonferencijos
Programėlės mokomosios medžiagos
kūrimui (visiems dalykams)

PRIEMONIŲ KŪRIMUI

https://www.messenger.com/
https://www.skype.com/en/
https://www.iklase.lt/programeles
-mokomosios-medziagoskurimui-visiemsdalykams/?fbclid=IwAR1w6p_U
VQ74MhYNOfjr_gyyoRrll4OLN
pGj-vNS8ar4SSzb-dIPXJLfYEw

Pastabos ir
komentarai

Pictoselector
Anglų kalba. Picto-Selector is a free tool for creating
visual schedules. It is used by many teachers and
parents. But there are also reports of people using it in
daycare for elderly people.
Socialinių įgūdžių specialioji mokymo priemonė, skirta
mokinių, turinčių vidutinį intelekto sutrikimą, ugdymui
pagrindinio ugdymo pakopoje.
Galimi atvejai, kai visas ar didžiąją dalį temų taikys
pedagogai, ugdantys 10-12 metų vaikus, tačiau kitais
atvejais kai kurios temos labiau tiks vyresniems
ugdytiniems (pavyzdžiui, biudžeto planavimas,
naudojimasis bankomatu ir pan.).

Paveikslėlių kūrimas

https://www.pictoselector.eu/

Specialiąją mokymo priemonę sudaro 4
pratybų sąsiuvinių ir kortelių komplektai
bei rekomendacijos mokytojui
(elektroninė versija).

http://www.esparama.lt/documen
ts/10157/490675/SOCIALINIU_I
GUDZIU_1.pdf/1a88159b-7d0846b7-ba2e-d3b8327b9cfa
(bendravimas)

http://www.esparama.lt/documen
ts/10157/490675/SOCIALINIU_I
GUDZIU_2.pdf/3bf79bd1-4ec049a7-a556-d4bb5a3f43a6
(viešos vietos)

http://www.esparama.lt/documen
ts/10157/490675/SOCIALINIU_I
GUDZIU_3.pdf/db3f5710-92c84e22-bead-2c0b297a7288
(šventės, žaidimai)

http://www.esparama.lt/documen
ts/10157/490675/SOCIALINIU_I
GUDZIU_4.pdf/6cd310f6-9dfe486c-a2f6-7d80773691db
(gyvūnų priežiūra, šiukšlių

rūšiavimas ir t.t.)

http://www.esparama.lt/documen
ts/10157/490675/SOCIALINIU_I
GUDZIU_5.pdf/c3c10843-1da34e37-82d8-ab67e3fbe231
(taisyklės, kaip elgtis miške, prie
jūros, įsisiurbus erkei ir pan.)

http://www.esparama.lt/documen
ts/10157/490675/SOCIALINIU_I
GUDZIU_6.pdf/fa984517-34294a59-ad78-c4c475951c91
(pajamos, išlaidos, kaip prižiūrėti
kūną ir t.t.)

http://www.esparama.lt/es_param
a_pletra/failai/ESFproduktai/201
2_Socialiniu_igudziu_ugdymo_r
ekomendacijos_mokytojui.pdf

Childcareland

Spausdinimui, priemonių idėjos

(metodinės rekomendacijos
mokytojui)
https://www.childcareland.com/

(play activities for early learning)
Anglų kalba
Žaisminga artikuliacinė mankšta
Priemonė skirta parengti kalbos padargus taisyklingam
garsų tarimui ikimokyklinio, priešmokyklinio ir

Mankšta su piešinukais

https://jurbarkorspl.wixsite.com/
mbsvetaine/mokomosiosprogramos

jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams per
logopedines pratybas, bei tėvelių konsultavimui.
Have fun teaching
Mokytojo turinys

Pdf priemonės anglų kalba, galima
prisitaikyti

https://www.havefunteaching.co
m/resources/relief-packs/

Plakatai

https://mokytojoturinys.lt/?fbclid
=IwAR2USapy44p_4SllfcJIYOnpLhmjlJANYjshy
D9KCI-F6Sz-gUNskw-8mE

Čia rasite nemokamus edukacinius plakatus skirtingomis
temomis, kurie tiks tiek mokytojui, tiek tėvams, kurie
nori sudominti vaikus skirtingomis temomis ar
užduotėlėmis.
Atsisiuntimui ir atsispausdinimui.

ŽAIDIMAI, PROGRAMĖLĖS
Pupa

Globalus skaitymas

Nors PUPA (mokausi skaityti I) išskirtinai parengta
ASS vaikams, tačiau gali būti naudojama visų, kurie
pradeda mokytis skaityti lietuviškai ar susiduria su tam
tikrais mokymosi sunkumais. Ypatingai ji galėtų
praversti vaikams gyvenantiems kitakalbių aplinkoje ar
daugiakalbėse šeimose.
Žiburėlis
Mokomosios priemonės

https://books.apple.com/us/book/i
d1431795318?fbclid=IwAR20hA
a3d3F_f__8reO4yRGakMkaOrS
TWMs1U2gC-uAdBd_gQ0EtZdmNRk

http://www.ziburelis.lt/nemokam
ai

Lietuviškos mokomosios programėlės, skirtos
ikimokykliniam, pradiniam ir specialiajam vaikų
ugdymui.
Liema ir Padamukų planetos

Žaidimas

(pradinukams, reikalinga registracija)
Žaliasis tyrinėtojas

http://www.kmp.upc.smm.lt/inde
x.php

Žaidimas

https://sodas.ugdome.lt/grotuvas/
cfc7d926-18c1-4804-978265d50d5c9cbd?showLocaleChan
geLinks=true

Edukacinį žaidimą sudaro du lygiai: pirmasis lygis - 9
užduotėlės, jungiamos bendro siužeto, skirtos pievos ir
upės gyvūnams bei augalams tyrinėti, mokytis spręsti
problemas, skaičiuoti bei skaityti; antrasis lygis - varlės

vystymosi ciklo tyrinėjimas, rūpinantis ja, kol užauga.
Planeta

Android programėlės

“Frepy” – friendly resources for playful
speech therapy. Lietuviškai: draugiški
ištekliai žaismingiems logopediniams
pratimams.
Lavinamieji žaidimai

Nemokamos. Diegimui reikia siųst .apk failą.

Saulytučiai
Tai pasakos -žaidimai, skirti 2–5 metų vaikams, sukurti
kartu su Lietuvos edukologijos universiteto (VDU
švietimo akademija) mokslininkais. Pasakos lavina
įvairias vaiko ugdymosi kompetencijas: kalbos,
pažinimo, meninės raiškos.
Lietutis

Interaktyvios pasakos, edukaciniai
žaidimai lietuvių kalba

Lietuviškų raidžių treniruoklis - žaidimas

Žaidimo greitį ir žodžių ilgį gali nusistatyti pats žaidėjas
parinkčių lange dešinėje. Iš viso yra 4 greičio ir 4 žodžių
ilgio lygiai. Pirmo lygio žodžiai sudaryti iš 6 ir mažiau
raidžių, antro iš 7–8 raidžių, trečio iš 9–10 raidžių, o
ketvirto iš 11 ir daugiau raidžių. Pasirinkus nuostatą
„įvairus ilgis“, atsitiktine tvarka krenta visų lygių
žodžiai. Pradedantieji gali pasirinkti „vėžlio“ greitį ir
rašyti neskubėdami.
Mokausi kalbėti
Metodinė priemonė
(1-4 metų vaikams)
Jaunieji gamtos reindžeriai
Ši platforma – erdvė, kurioje jaunieji gamtos mylėtojai
mokosi pažinti gamtą žaisdami žaidimus ir spręsdami
linksmas užduotis. Dalis užduočių atliekamos

Žaidimai apie gamtą

http://www.frepy.eu/part_lt.html

http://androidvaikams.weebly.co
m/manopadarytos.html?fbclid=IwAR2J6
pRz2neq0SH_dyhnaqAKesHh24
XNfV7c7Hiwapu8t17VTAZh57q
x91E
http://www.tuciai.lt/

http://www.lietutis.lt/taisykles.ph
p

http://www.logopedai.lt/metodine
_medziaga.html
http://www.gamtosreindzeris.lt/lt/
apie-platforma

internetinėje erdvėje, bet didžioji dalis jų ragina vaikus
keliauti į gamtą, ją tyrinėti, įveikti įvairius iššūkius ir į
platformą įkelti savo nuotykių rezultatus. Už kiekvieną
užduotį vaikas gauna specialius ženkliukus, juos
kaupdamas pereina į kitą reindžerio lygį.
Skirta 7-14 amžiaus vaikams.
Quizizz

Apklausos, yra ir lietuviškų

Daug įvairaus pobūdžio testų
Gudrutis Dutis

Žaidimas

(įvairūs žaidimai nuo 3 metų ir vyresniems)

https://quizizz.com/join/?fbclid=I
wAR1uqRHIWDJQIYapgqtsaOx
rToRKs8AEDdZ6yX4xSGkUJnq
1tWq2I0_NV_A
https://gudrutisdutis.lt/lt?fbclid=I
wAR0K60ScCzyzut_gDaHCDH
vI9Wd0xwe4OHExu2kAoWKIA
PdiI8xqN_EL3ro

NAUDINGI PUSLAPIAI
Specialiojo pedagogo puslapis

Priemonės, žaidimai
Skaitmeninės mokymo priemonės, kurias
galima nemokamai atsisiųsti į kompiuterį.

https://nijolespec.jimdofree.com/
skaitmenin%C4%97s-mokymopriemon%C4%97s/

Skirtos pradinukams ir mokymosi
sunkumų turintiems mokiniams.
Ugdymo sodas

Mokymo priemonės

https://duomenys.ugdome.lt/?/mp
/us/med=7/119/97

Lavinamukai

Daug idėjų, priemonių

https://lavinamukai.jimdo.com/

Grupė FB, kurioje tikras lobynas įvairių
priemonių, patarimų

https://www.facebook.com/group
s/386540394858707/

(yra sukauptų ir sukurtų priemonių spintos, didelis
priemonių pasirinkimas)
Specialiųjų pedagogų ir logopedų namučiai
(reikia prisijungti prie grupės)

Tukas
(skirta ikimokyklinukams, tinka specialiųjų ugdymosi
poreikių mokiniams)
Topmarks

Android ir IOS programėlių nuorodos,
youtube video mažylių ugdymui.

Matematika

(anglų kalba)

Mudubudu

Įvairios užduotys pdf formatu

(skirta ikimokyklinukams, tinka specialiųjų ugdymosi
poreikių mokiniams)
Logopedės kabinetas

Daug idėjų

http://androidvaikams.weebly.co
m/?fbclid=IwAR37anWSI6jYIt7
TWU2zd68C_fjJlJco4JVl8F5IV
QD9vvkjRDLzSyhnvas
https://www.topmarks.co.uk/mat
hs-games/7-11-years/orderingand-sequencingnumbers?fbclid=IwAR0SdamBU
GSG23IqUy9U3LKv0WUDf5fxl2GOwFa4X
D9v_aVxDG67o04zjk
http://mudubudu.lt/uzduotys_vaik
ams
http://logopedeskabinetas.lt/

Svetainė skirta tėveliams, kurie domisi vaikų kalbos
lavinimu, vaikams, kurie su tėvelių pagalba nori išmokti
taisyklingai kalbėti ir logopedams, kurie čia galės rasti
logopedės sukurtas mokymo priemones.
Vilniaus logopedai
Patarimai, užduotys

http://vilniauslogopedai.lt/

Svetainė skirta logopedams, mokytojams, tėvams ir jų
vaikams. Ji suteiks pagalbą lavinant taisyklingą vaikų
kalbą, šalinant įvairius kalbėjimo ir kalbos
sutrikimus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir
jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams.
Kristinos Stankutės-Matės ir Anos Stankutės internetinė Patarimai, užduotys
svetainė

http://kristianaweebly.weebly.co
m/

Svetainė skirta logopedams, specialiesiems
pedagogams, mokytojams, tėvams ir jų vaikams.
Jei tektų mokyti(s) namuose
(reikia prisijungti prie grupės)

Daugybė informacijos, naudingų nuorodų
pedagogams

https://www.facebook.com/group
s/1619832468182666/

Vilniaus miesto logopedų ir specialiųjų pedagogų
metodinis būrelis
Korsigita

Naudingos nuorodos, užduotys

https://logopedai.jimdofree.com/
nuorodos/specialistams/

(daug įvairių nuorodų iš įvairių sričių)
Tinklaraštis specialiesiems pedagogams, https://korsigita.com/category/me
tėvams, auginantiems specialiųjų poreikių todines-priemones/logopedams/
turinčius vaikus, klausos negalę turinčių
žmonių bendruomenei ir visiems tiems,
kurie mėgsta ugdymo naujoves

Logopedo užrašai

Naudingos nuorodos, straipsniai ir visos
kitos gėrybes vienoje vietoje.

https://www.facebook.com/logop
edouzrasai/

FindSounds

Paukščių, gyvūnų, namų, muzikos
instrumentų garsų įrašai

https://www.findsounds.com/type
s.html

Elektroninės knygos

https://vyturys.lt/books?age_from
=5&age_to=7

YouTube kanalai, galima panaudoti
pamokėlėse

https://www.teachingpacks.co.uk/
50-youtube-channels-for-homelearning/?fbclid=IwAR3ej8_yVc
YlJ7gU68T8pljVT_4JI_D8j_0h_
oQeHwrODl_fXhMJIvBj_mc

Yra informacijos apie telepraktiką

https://www.asha.org/default.asp
x

(anglų kalba)
Vyturys
(nuoroda veikia)
Teaching Packs
50 Youtube Channels for Home Learning
Anglų kalba
ASHA
(American Speech-Language-Hearing Association
(ASHA)

FILMUKAI, DAINELĖS
Išmanieji robotukai
Ši programa nemokama (finansuojama ES lėšomis).
Skirta pradinių klasių mokiniams, t.y. 1- 4 kl. ,,Apima"
lietuvių, matematikos, pasaulio pažinimo bendrųjų

Mokomieji filmukai 1 – 4 klasėms

https://www.youtube.com/playlis
t?list=PLsWPbgeN0mBvlSll2tjREYDXqeisFET9

programų dalykus. Tinka specialiųjų ugdymosi poreikių
mokiniams.
Animotuko TV
Pasakos
DreamHeron pamokėlės vaikams

(animuotos, filmukai)
Skaičiai - filmukai

(tinka ikimokyklinukams, pradinukams ir SUPM)
Mokomieji filmukai

Skaičiai, raidės, žodynas - filmukai

(tinka ikimokyklinukams, pradinukams ir SUPM)
Elektroninėje erdvėje bendrauk saugiai!

Mokomasis filmas

(vaikų linijos sukurtas video, apie bendravimą
elektroninėje erdvėje, tinka SUPM ir paaugliams)
Apsigink be kumščių!

Mokomasis filmas

Sužinokite, kodėl tarp jaunuolių taip paplitusios patyčios
ir ką daryti, jei esi tapęs patyčių taikiniu.
Artikuliacinė mankšta
Artikuliacinė mankšta

https://www.youtube.com/channe
l/UCkhKsbxUaVDlisI-9zcRJlA
https://www.youtube.com/channe
l/UC3eel6np09qT9m9hiAwDHA
https://www.youtube.com/playlis
t?list=PLsWPbgeN0mBuReR2tc
CkMDDaBzVUatynf
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=235&v=Hf_4YN
xoZmY&feature=emb_logo
https://www.jw.org/lt/biblijosmokymai/jaunimui/animacinelenta/apsigink-be-kumsciu/
https://www.youtube.com/watch?
v=NPN6Xztw8Bk

(nufilmuotas video, kaip daro pratimus, su komentarais
ir ką daro)
Garso Š(Ž) parengiamieji pratimai

Artikuliacinė mankšta

(nufilmuotas video, kaip daro pratimus, su komentarais
ir ką daro)
Garso R parengiamieji pratimai

https://www.youtube.com/watch?
v=2mCpqdtj5wI

Artikuliacinė mankšta

(nufilmuotas video, kaip daro pratimus, su komentarais
ir ką daro)
Garso S parengiamieji pratimai

https://www.youtube.com/watch?
v=ZxnoQNXoP-Y&t=9s

Artikuliacinė mankšta

(nufilmuotas video, kaip daro pratimus, su komentarais
ir ką daro)
Garso L parengiamieji pratimai

https://www.youtube.com/watch?
v=FH5mxba0jr8

Artikuliacinė mankšta

https://www.youtube.com/watch?
v=fpew3FNyfVE

(nufilmuotas video, kaip daro pratimus, su komentarais
ir ką daro)

Liežuvio pasaka – mankšta

Artikuliacinė mankšta

(nufilmuota su vaizdu)
Pirštukų žaidimai

Smulkiosios motorikos lavinimui

Vaikiškos dainelės

Pratyboms

Lietuviški filmukai vaikams

Pamokų paįvairinimui

(ikimokyklinukams, pradinukams)

https://www.youtube.com/watch?
v=HD74XUG6RIg&list=PLUt3gyza3bFTou-fzXegVsi_pgGmANI
https://www.youtube.com/results
?sp=mAEB&search_query=pir%
C5%A1tuk%C5%B3+%C5%BE
aidimai
https://www.youtube.com/playlis
t?list=PL7kMAdXcA4PeIW7IQ
Uhya75U4Cw98p7L4
https://www.youtube.com/channe
l/UCHEVkEVEWQ7w7UlSBp6
MHfg/videos%E2%80%8B
https://yadi.sk/i/1CHC2Xivc25M
p

Diena ir naktis

Pratyboms

(veikia)
Kalendorius

Pratyboms

https://yadi.sk/i/5aut8KFec24xz

Žmogaus biologija

Pamokoms

https://www.youtube.com/playlis
t?list=PLpkBkJmZGkoleQiev413
2qCdrrvT_27DG&fbclid=IwAR2
3VxfiJgznVnsc2UFs-4pPbOPVJ0qXtgNLTmIX2kkEo1wFM_jcS
fPv04
Nuoroda

(daug filmukų apie žmogaus kūną ir jame vykstančius
procesus)

Pavadinimas ir paskirtis

Dalykas

(pvz. tinklalapiai, platformos, multimedijos turinys
(atvaizdai, garso ir vaizdo įrašai), mokymo medžiaga,
internetiniai žaidimai, programėlės, programos,
virtualios mokymosi aplinkos ir pan.), pvz.: Virtuali
aplinka mokinių mokymuisi ir pasiekimų vertinimui
(specialiajam ugdymui)

LENKŲ KALBA

Pastabos ir
komentarai

Slideplayer
Internetinė svetainė su dideliu pasirinkimu įvairių
skaidrių įvariomis priemonėmis.

Įvairūs dalykai

Epodręczniki
Atvira ineternetinė svetainė su vadovėliais ir užduočių
šablonais
Lekcje w sieci (Pamokos internetinėje erdvėje)
Virtualios pamokos įvairaus amžiaus mokiniams. Tinka
ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio
ugdymo mokiniams.
Mac
Internetinė svetainė su galimybe atspausdinti pratybų
sąsiuvinius. Skirta įvairaus amžiaus mokiniams. Tinka
ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio
ugdymo mokiniams.
Specjalni

Įvairūs dalykai

https://slideplayer.pl/?fbclid=IwA
R2zlhBDc2Otbdr5QjGQ2qctaCG
gSSr_0knhwsQBPisHxNX_0fYv
pfRqmp4
https://epodreczniki.pl/

Įvairūs dalykai

https://lekcjewsieci.pl/

Įvairūs dalykai

https://www.mac.pl/flipbooki

Užduočių šablonai, vaizdo medžiaga

http://www.specjalni.pl/

Patarimai specialiesiems pedagogams ir
logopedams

https://pedagogikaspecjalna.edu.pl/

Internetinės svetainė skirta specialiesiems pedagogams,
logopedams, kurie svetainėje patalpintus užduočių
šablonus gali siųsti specialiųjų ugdymosi poreikių
mokiniams arba jų tėvams.
Pedagogika specjalna

Internetinė svetainė skirta mokytojams, specialiesiems
pedagogams ir logopedams. Patarimai, rekomendacijos.
Eisystem
Patarimai specialiesiems pedagogams,
užduotys pagal sutrikimus
Internetinė svetainė skirta specialiesiems pedagogams.
Patarimai, užduočių šablonai, užsiėmimų scenarijai,
metodinė medžiaga. Tinka ikimokyklinio,
priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo
specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams.
Superbelfrzy
Patarimai specialiesiems pedagogams,
logopedams, tėvams, įvairios

https://www.eisystem.pl/

http://www.superbelfrzy.edu.pl/

Svetainė skirta specialiesiems pedagogams,
logopedams, mokiniais ir jų tėvams. Tinka
ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pagrindinio ugdymo
mokiniams.

interaktyvios užduotys, animacijos

Žaidimai lavinantis sensomotoriką. Tinka
ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo
specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams.

Sensomotorikos lavinimas

Žaidimai skirti lavinti rankų smulkiąją motoriką. Tinka
ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo
specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams.

Rusz językiem
Logopedinių užsiėmimų filmukai skirti ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir pagrindinio ugdymo specialiųjų
ugdymosi poreikių mokiniams.
Yummy
Internetinė svetainė skirta specialiesiems pedagogams,
logopedams, mokiniams ir jų tėvams. Edukaciniai
žaidimai tinka ikimokyklinio, priešmokyklinio ir
pagrindinio ugdymo specialiųjų ugdymosi poreikių
mokiniams.
Domologo
Internetinė svetainė skirta logopedams. Tinka
ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo
mokiniams.

https://www.youtube.com/watch?
v=z36lj_OqS0&feature=youtu.be&fbc
lid=IwAR3eQoui4R3vMb9TaDU
VKRdni7Wxq2Y1JmHWQFkT0
BWyRH_x8bfTRB3GbgM
Smulkiosios motorikos lavinimas
https://www.youtube.com/watch?
v=J3WqxZfgxvw&fbclid=IwAR
3YISyxT6IvtDdSC9TlVqP9puhjWFOZsaBgwv
5yYoUb8dYYef1yFaeCtI&app=
desktop
Logopediniai užsiėmimai
https://www.youtube.com/channe
l/UC5sO-_AL5x2eNwv96evOcQ?fbclid=IwAR2Qb6ua
TIqRq7zjqha2QKeMOvj4Qi2yGEo
mwxj9E2kste8SpE9SgLasCI
Įvairūs dalykai skirti lavinti vaikų dėmesį, http://www.yummy.pl/
pastabumą, kalbą.

Logopediniai užsiėmimai

https://domologo.pl/

Internetinė svetainė skirta logopedams. Tinka
ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo
mokiniams.
Logopediniai užsiėmimai lenkų kalba. Internetinėje
svetainėje gausu patarimų, vaizdo įrašų

Logopediniai užsiėmimai

http://www.logozabawy.pl/

Logopediniai užsiėmimai

https://www.mimowa.pl/

Logopediniai užsiėmimai lenkų kalba. Youtube
Logopediniai užsiėmimai
paskyroje pagal nuorodą yra 9 fimukai su užsiėmimais.
Tinka ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo
mokiniams.

Pavadinimas ir paskirtis

Dalykas

https://www.youtube.com/watch?
v=aHTvf6vs320&list=PLVexUQ
HYvhN9gNAGUiL_7luzi7OtU1
bO2&fbclid=IwAR3HNGWUID
sCc7mWTaewi97RTN4DMGubi
ue0r_E_y_wN3jaTtyQwyIJ-k3Y
Nuoroda

Pastabos ir
komentarai

(pvz. tinklalapiai, platformos, multimedijos turinys
(atvaizdai, garso ir vaizdo įrašai), mokymo medžiaga,
internetiniai žaidimai, programėlės, programos,
virtualios mokymosi aplinkos ir pan.), pvz.: Virtuali
aplinka mokinių mokymuisi ir pasiekimų vertinimui
(specialiajam ugdymui)

RUSŲ KALBA
ВСЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Kalbos ugdymas
Dailė
Gamtos mokslas
Muzika
Maisto ruoša

www.allforchildren.ru

Priemonė universali
Metodinės
rekomendacijos
pedagogams ir
tėvams

СОЛНЫШКО детский портал

Žaidimai (judrūs, kompiuteriniai,
pažintiniai, stalo)
Video įrašai, filmai, filmukai
Eilėraštukai, pasakos, tekstai ir pan.
Priešmokyklinis, pradinis ugdymas
Užsienio kalbų mokymas

www.solnet.ee

Priemonė universali
Metodinės
rekomendacijos
pedagogams ir
tėvams

IGRAEM.pro детские игры онлайн

ВЕСЕЛЫЕ УРОКИ

ИГРАЕМСЯ

САМОУЧКА
ТЕРЕМОК

УМНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ УМНЫХ ДЕТЕЙ,
РОДИТЕЛЕЙ И УЧИТЕЛЕЙ

Logopediniai užsiėmimai ir patarimai
tėvams
Spalvinimas, kalendorių gamyba
Tėvų forumai
Švenčių scenarijai
Rankdarbių gamyba
Knygos, audio knygos
Geografija
Spalvinimas
Garsinė analizė ir sintezė
Orientaciniai žaidimai
Matematika
Grafika
Pasiruošimas mokyklai
Priešmokyklinuko abėcėlė
Dėmesio lavinimas
Matematika
Kalbos ugdymas
Žaidimai patys mažiesiems
Lavinamieji žaidimai
Dėmesio ir atminties lavinantys žaidimai
Kalbos ugdymas
Matematika
Matematika
Skaitymas, rašymas
Informatika
Matematika
Skaitymas
Skaičiai ir raidės
Anglų kalba
Spalvinimas
Vaikų kūryba
Vaikiški filmukai
Matematika
Logopediniai užsiėmimai
Eksperimentai

http://igraem.pro/

Žaidimai universalūs

http://games-for-kids.ru/

Lavinamieji žaidimai
Metodikos
pedagogams
Užduotys vaikams

https://www.igraemsa.ru/

Lavinamieji žaidimai
online

http://www.samouchka.com.ua/

Lavinamieji žaidimai

http://www.teremoc.ru/

Lavinamieji žaidimai
Metodikos
pedagogams
Užduotys vaikams

https://www.logozavr.ru/

Metodinės
rekomendacijos
pedagogams ir

tėvams
Lavinamieji žaidimai

Pradinis ugdymas

МЕРСИБО

Lavinamieji žaidimai

https://mersibo.ru/

Metodinės
rekomendacijos
logopedams

ИГРОБУКВОТЕКА

Skaitymas
Rašymas

http://www.igrobukvoteka.ru/

РАСКРАСКА.КОМ

Spalvinimo užduotys pagal pasirinkta
temą

http://www.raskraska.com/

Užduotys vaikams
Metodinės
rekomendacijos
pedagogams
Užduotys vaikams

345 GAMES.RU

Lavinamieji žaidimai vaikams

https://345-games.ru/

ВЕСЕЛЫЕ ОБУЧАЛКИ И РАЗВИВАЛКИ

Lavinamieji žaidimai
Anglų kalba
Kalbos ugdymas
Logoritminiai, pirštukiniai žaidimai
Rašymas, skaitymas

http://kindergenii.ru/

КОШКИ-МЫШКИ

Skaitymas
Dainelės, eilėraščiai

http://koshki-mishki.ru/

ОБУЧАЛКИ И РАЗВИВАЛКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Spalvinimas, piešimas
Matematika
Skaitymas, rašymas
Mokomieji filmukai
Dainos, karaokė
Žaidimai

https://www.detkiuch.ru/

Lavinamieji žaidimai
vaikams
Metodinės
rekomendacijos
pedagogams
Priemonė universali
Lavinamieji žaidimai
vaikams
Metodinės
rekomendacijos
pedagogams
Metodinės
rekomendacijos
pedagogams, tėvams
Priemonė universali
Lavinamieji žaidimai
vaikams
Metodinės
rekomendacijos
pedagogams, tėvams

ДЕТВОРА ОНЛАЙН

Mokomieji filmukai
Žaidimai online
Audio knygos, pasakos
Skaitymas
Spalvinimas
Gyvūnų garsų įrašai

https://detvoraonline.ru/

Priemonė universali
Lavinamieji žaidimai
vaikams
Metodinės
rekomendacijos
pedagogams, tėvams

DĖKOJAME UŽ BENDRADARBIAVIMĄ IR GERANORIŠKUMĄ.
o Žaneta Burbulevičienė, VŠĮ Lazdijų švietimo centro ir Lazdijų mokyklos – darželio „Kregždutė“ vyresnioji logopedė, Facebook grupės „Jeigu tektų
mokyti(s) namuose“ įkūrėja ir administratorė
o Laima Strolienė, Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos vyresnioji specialioji pedagogė
o Dangira Gailevičiūtė, Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos specialioji pedagogė metodininkė
o Julija Skripskienė, Vilniaus r. Valčiūnų gimnazijos ir Valčiūnų vaikų lopšelio-darželio specialioji pedagogė ir logopedė
o Miroslava Stančik, Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazijos, Lentvario H. Senkevičiaus gimnazijos biologijos mokytoja-metodininkė
Sąrašą parengė - Ana Pavilovič-Jančis, Nacionalinės švietimo agentūros Specialiosios pedagogikos skyriaus specialioji pedagogė

