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LITUANISTINIS LEIDINYS 

 
Mus rasite: 

                           

 

MOKYMOSI PRIEMONIŲ SAUGYKLA 

Įvairiatemės pateiktys (prezentacijos) 

Pateiktys 

Balys Sruoga  

Gėtė 

Kryžiažodžių kalvė 

Kultūros epochos ir literatūros srovės 

Kūrybiškumo skatinimo galimybės 

Literatūros mokslo įvadas 

Mokymo(si) galimybės virtualioje erdvėje 

2013 m. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas 

2014 m. jubiliejinis datų kalendorius 

2014 m. lietuvių kūrėjų kalendorius 

2014 m. pasaulio kūrėjų kalendorius 

2014 m. pasaulio ir lietuvių kūrėjų kalendorius 

Pagrindinės minties įrodymas 

Pavyzdinis lietuvių kalbos ir literatūros teminis planas 11 klasei 

Pavyzdinis teminis planas 12 klasei 

Samprotavimo mokymas 

Semantizmai profesinėje kalboje 

S. Nėris. Aš tau pavydžiu 

S. Nėris. Prie didelio kelio 

S. Nėris. Tu nubusi 

S. Nėris. Vėl sniegti (1) 

V. Mykolaičiui-Putinui – 120 

Filmoteka (avi, mp4, mpeg, wmv ir kiti formatai) 

 

Kalendorinės šventės 

Kalėdos ir Naujieji metai 

Saugesnio interneto diena 

Tarptautinė gimtosios kalbos diena 

Tarptautinė mokytojų diena 

Valentino diena 

Velykos 

Vėlinės 

Žalgirio mūšio diena 
 

Pažinęs šviesą, negyvensi tamsoje 

 

 

Mediatekos siuntiniai (11-12 kl.) 

tinka planšetiniams, 

nešiojamiems ir stacionariems 

kompiuteriams, išmaniesiems 

telefonams bei muzikos 

grotuvams, el. knygų 

skaityklėms (e-reader, book 

reader). 

Audioteka (mp3, wma ir kiti 

formatai) 

Siuntiniai 

Aistis. Eilės.wma 

Altorių šešėly.mp3 

Anykščių šilelis.wma 

Balta drobulė.mp3 

Dievų miškas.mp3 

Gražina.mp3 

Just. Marcinkevičius. Poezija.mp3 

Konradas Valenrodas.mp3 

Lietuvių autorių balsai.wma 

Liūdna pasaka.mp3 

Mažvydas.mp3 

Metai.mp3 

Miškais ateina ruduo.mp3 

Pavasario balsai.mp3 

Praeinančiam pasaulyje 

praeisiu.mp3 

Radauskas. Eilės.mp3 

Vaičiūnaitė. Poezija.mp3 
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Laisvalaikis 

 

Mokomieji filmai 

Biliūnas Jonas 

Geda Sigitas 

Gėtė Volfgangas Johanas 

Ivanauskaitė Jurga 

Maironis-Mačiulis Jonas 

Mažvydas Martynas 

Nėris Salomėja 

Putinas-Mykolaitis Vincas 

Radauskas Henrikas 

Renesanso išradimai 

Sruoga Balys 

Šekspyras Viljamas 

  

El. knygos (pdf) 

1 paketas 

2 paketas 

3 paketas 

*** 

1) 2013 m. literatūrinis kalendorius 

2) 2014 m. pasaulio ir lietuvių rašytojų kalendorius 

   Jubiliejinis datų kalendorius 

   Lietuvių kūrėjų kalendorius 

   Pasaulio kūrėjų kalendorius (jubiliejai) 

   Tradicinis kalendorius 

3) Vaizdinis 2014 m. pasaulio ir lietuvių rašytojų kalendorius 

4) Nobelio Literatūros premijos laureatai 

5) Vaizdinė "Nobelio Literatūros premijos laureatai" medžiaga 

6) Kalbos klaidos 

Įvairių formų vartojimo klaidos 

Linksnių vartojimo klaidos 

Mokinių stiliaus klaidos ir trūkumai 

Neteiktina žodžių tvarka 

Neteiktini vertiniai 

Neteiktinos naujosios svetimybės 

Neteiktinos svetimybės ir jų dariniai 

Prielinksnių vartojimo klaidos 

Svetimžodžių atitikmenų sąrašas 

Žodžių ir junginių reikšmės klaidos 

Žodžių sandaros klaidos 

7) Terminologija 

Literatūros terminai 

Neteiktini kompiuteriniai terminai 

Sutrumpinimai 

Kūrybiniai žaidimai (testai) 

Donelaitis 
Maironis 

Vaizgantas 
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