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Mokymo(si) priemonės (vaizdo ir garso įrašai) 

 

Aputis. Senasis kaimas ir dabartis  (dokumentika) 

Filmas. Jonas Biliūnas 

Filmas. A. Mickevičiaus jaunystė Vilniuje 

Ar Adomas Mickevičius kalbėjo lietuviškai? 

Filmas. Vincas Kudirka 

Filmas. Elzė iš Gilijos 

Filmas. Jausmai 

Filmas. Atleisk mums, Viešpatie! 

Filmas. Kanonada 

Filmas. Kelionė į rojų (pagal H. Zermano romaną „Kelionė į Tilžę“) 

Trumpametražiniai filmai apie Kristijoną Donelaitį 

Filmas. Naktibalda 

Naujausias mp3 rinkinys debesies saugykloje 

Filmas. Anglų valsas (pagal D. Golsvorčio pjesę „Džoja“) 

Filmas. Chameleonas (pagal J. Avyžiaus romaną „Chameleono spalvos“) 

Filmas. Boružė ant delno (B. Vėlyvytės apysakos motyvais) 

Filmas. Palaiminti išėję (L. Dovydėno apsakymų motyvais) 

Filmas. Aistringos Salomėjos paslaptis (Salomėjos Nėries 110-osioms gimimo 

metinėms) 

Prisimenant S. Nėrį 

Filmas. Ar yra Venecija 

Filmas. No parking 

Filmas. Velnio išvarymas iš Mykolų kaimo (A. Kazakevičienės pjesės „Kaip velnias akmenį 

nešė“ ir N. Vėliaus sudarytos sakmių knygos „Sužeistas vėjas“ motyvais) 

Filmas. Likit sveiki  

Filmas. Paskutinis barjeras (latvių rašytojo Andrejo Dripės romano motyvais)  
Filmas. Nesėtų rugių žydėjimas (pagal V. Bubnio romaną) 
Filmas. Aušros sūnūs (pagal Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės to paties pavadinimo 

pjesę) 

Filmas. Vilko dantų karoliai (rašytojo Leonardo Gutausko romano motyvais) 

Filmas. Baimė (A. P. Čechovo apsakymo motyvais) 

Filmas. Raudonmedžio rojus (Vytauto Sirijos Giros romano motyvais) 

Filmas. Žaibo nušviesti (Jolitos Skablauskaitės, Petro ir Povilo Dirgėlų novelių 

motyvais) 
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Ji buvo žeminta, bet išliko ori (S. Nėriai - 110) 

Filmas. Čia mūsų namai (pagal J. Paukštelio trilogiją) 

Filmas. Vidurnakčio vargonai (Č. Grincevičiaus novelės motyvais) 

Filmas. Kol nevėlu (klasika) 

Filmas. Aš nežinau, kas esu aš 

Skaitmeninės mokymo priemonės 

Naujausias mp3 rinkinys debesies saugykloje 

Filmas. Dvynukės (pagal E. Kestnerio romaną) 

Filmas. Beržai svyruokliai (V. Bubniaus apysakos motyvais) 

Filmas. Marti (Žemaitės apsakymo motyvais) 

Filmas. Petras Kurmelis (Žemaitės apysakos motyvais) 

Filmas. Žydrasis horizontas 

Filmas. Perskeltas dangus (pagal V. Bubnio romaną „Po vasaros dangum“) 

Filmas. Niekas nenorėjo mirti 

Filmas. Herkus Mantas 

Filmas. Laiptai į dangų (pagal to paties pavadinimo M. Sluckio romaną) 

Filmas. Marš, marš, tra-ta-ta! (kalėdinė dovana) 

Rašytojų kūrybos kontekstai 

2015 m. kūrėjų kalendorius 

Filmas. Absurdo žmonės (mokymo priemonė apie absurdo literatūrą) 

Filmas. Pokario rezistencija Lietuvoje ir svetur 

Filmas. Atsiprašau 

Filmas. Senis ir žemė 

Filmas. Sigitas Parulskis 

Filmas. Jonynas A. Antanas 

Filmas. Tomas Venclova 

Filmas. Mano Milosz‘as 

Filmas. Benjaminas Kordušas 

Filmas. Žalčio karūna (apie menininką M. K. Čiurlionį) 

Filmas. Atžalynas (Kazio Binkio pjesės motyvais)  

Filmas. Mano mažytė žmona 

Filmas. Du mažame miestelyje 

Filmas. Moteris ir keturi jos vyrai  

Filmas. Mėnulio Lietuva 

Filmas. Liudvikas Jakimavičius 

Filmas. Sugrįžimas 

Filmas. Kodėl mes bėgome 

Filmas. Svetimi 

Filmas. Birželis, vasaros pradžia 

Filmas. Šulinys 

Filmas. Amžinoji šviesa 

Filmas. Skersai išilgai 

Filmas. Renesansas 

Filmas. Kai susilieja upės 

Filmas. Maža išpažintis 

Filmas. Neatmenu tavo veido 

Filmas. Tragiškoji Vytauto Mačernio karta 

Filmas. Konstantinas Sirvydas 
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Filmas. Abraomas Kulvietis (2015 m. sukanka 505-eri) 

Filmas. Algimantas Baltakis (2015 m. sukanka 85-eri) 

Filmas. Sodininkas eina į kapines 

Filmas. Sužeistas vėjas (N. Vėliaus surinktų mitologinių sakmių motyvais) 

Filmas. Devyni nuopuolio ratai 

Filmas. Lietuvininkai 

Filmas. Medaus mėnuo Amerikoje 

Knygnešio diena 

Filmas. Vargšų biblija (pagal V. Martinkaus to paties pavadinimo apsakymą) 

Filmas. Duburys (pagal R. Granausko to paties pavadinimo romaną) 

Filmas. Vyrų vasara (pokario Lietuvos kovos) 

Filmas. Petras Cvirka 

Filmas. Pasigailėk mūsų (rašytojo V. Radaičio apysakos „Mano Galilėjus“ motyvais) 

Filmas. Andrius (pagal V. Palčinskaitės to paties pavadinimo pjesę) 

Filmas. Sadūto tūto  

Filmas. Mažos mūsų nuodėmės (R. Kašausko to paties pavadinimo romano motyvais) 

Videospektaklis. Tą kartą (pagal prancūzų dramaturgo  

S. Beketo pjesę)  

Filmas. Irkos tragedija (pagal Š. Raganos to paties pavadinimo apysaką) 

Filmas. Sūnus palaidūnas (R. Kašausko apysakos „Žaliuojančios kalvos“ motyvais) 

Filmas. Nuo sekmadienio iki sekmadienio (V. Žilinskaitės ir V. Elmiškio novelių 

motyvais) 

Filmas. Tėvas ir sūnus (apie poetą Jurgį Baltrušaitį) 

Videospektaklis. Madagaskaras (pagal dramaturgo M. Ivaškevičiaus pjesę) 

Filmas. Žemaitė 

Filmas. Čiutyta rūta 

Lietuvių rašytojai 1940 metais 

Filmas. Žiedlapiai (S. Musteikaitės „Novelės apie naktį“ motyvais) 

Filmas. Dvynys (R. Gavelio scenarijaus „Žmogaus veidas“ motyvais)  

Filmas. Aš esu (Aneliaus Markevičiaus apysakos „Požemių vaiduokliai“ motyvais) 

Filmas. Mandro paukšties gyvata (apie lietuvių dvasininką, poetą Antaną Strazdą) 

Audioteka. Tūla.mp3 (Jurgio Kunčino romanas) 

Audioteka. Lietuvininkai.mp3 

Prancūzų rašytojai: kūryba ir virtuvė 

Filmas. Herkus Mantas 

Filmas. Meilės apyvoka (pagal J. Erlicko kūrybą) 

Filmas. Šimtas metų vienatvės (H. Radausko eilėraščiai) 

Filmas. F. Kafka. Procesas 

Rašytojų kūrybos atmintinė (egzaminui) 

Metodinė medžiaga lituanistams (II dalis) 

Metodinė medžiaga lituanistams (I dalis) 

Atmintinė kuriančiam rašinį 

Filmas. Postilė (dokumentinė apybraiža apie M. Daukšą) 

Filmas. Marius Ivaškevičius (dokumentinė apybraiža) 

Filmas. Valentina (kino filmas A. Vaičiulaičio romano motyvais) 

Filmas. Akmuo ant akmens (vaidybinis filmas iš senosios Lietuvos literatūros) 

Filmas. Vasara baigiasi rudenį (Romualdo Granausko kūrybos motyvais) 

Filmas. Gyvenimas po klevu (Romualdo Granausko apysakos motyvais) 

Filmas. Sename dvare (Šatrijos Raganos apysakos „Sename dvare“ inscenizacija) 

http://wp.me/p16BkV-3dg
http://wp.me/p16BkV-3dj
http://wp.me/p16BkV-3dY
http://wp.me/p16BkV-3ff
http://wp.me/p16BkV-3fi
http://wp.me/p16BkV-3gl
http://wp.me/p16BkV-3gs
http://wp.me/p16BkV-25v
http://wp.me/p16BkV-3hX
http://wp.me/p16BkV-3hP
http://wp.me/p16BkV-3hM
http://wp.me/p16BkV-3i0
http://wp.me/p16BkV-3i4
http://wp.me/p16BkV-3ip
http://wp.me/p16BkV-3iD
http://wp.me/p16BkV-3iI
http://wp.me/p16BkV-3iX
http://wp.me/p16BkV-3js
http://wp.me/p16BkV-3lU
http://wp.me/p16BkV-3lZ
http://wp.me/p16BkV-3mu
http://wp.me/p16BkV-3my
http://wp.me/p16BkV-3mX
http://wp.me/p16BkV-3mZ
http://wp.me/p16BkV-3n2
http://wp.me/p16BkV-3n5
http://wp.me/p16BkV-3n8
http://wp.me/p16BkV-3nb
http://wp.me/p16BkV-3ne
http://wp.me/p16BkV-3mC
http://wp.me/p16BkV-3mM
http://wp.me/p16BkV-2ST
http://wp.me/p16BkV-2UE
http://wp.me/p16BkV-2UA
http://wp.me/p16BkV-2TM
http://wp.me/p16BkV-2Uh
http://wp.me/p16BkV-2Qf
http://wp.me/p16BkV-2Pn
http://wp.me/p16BkV-2Qn
http://wp.me/p16BkV-2Qu
http://wp.me/p16BkV-2NZ
http://wp.me/p16BkV-2Od
http://wp.me/p16BkV-2Ok
http://wp.me/p16BkV-2MB
http://wp.me/p16BkV-2Mz
http://wp.me/p16BkV-2Mw
http://wp.me/p16BkV-2Mq


mokovas.wordpress.com 

Filmas. Strazdas - žalias paukštis (drama S. Gedos poemos „Strazdas“ motyvais ir pagal 

Broniaus Kutavičiaus oratoriją) 

Filmas. Paberžio vanduo (vaidybinis filmas Just. Marcinkevičiaus novelių „Atmintis nežino 

senaties“ ir „Vanduo“ motyvais) 

Filmas. Škėma. Pabudimas (vaidybinis filmas) 

Filmas. Putinas. Valdovas (videofilmas) 

Filmas. Einu patsai pramintu taku (dokumentinė apybraiža) 

Filmas. Skirgaila (istorinė drama) 

Filmas. Prie rugių ir prie ugnies (biografinis filmas apie Just. Marcinkevičių) 

Filmas. Tas prakeiktas nuolankumas (vaidybinis filmas) 

Filmas. Vaižgantas. Nebylys (vaidybinis filmas) 

Filmas. Vaižgantas. Dėdės ir dėdienės (spektaklis) 

Filmas. Just. Marcinkevičius. Mažvydas (spektaklis) 

Filmas. Po 450 metų. Mažvydas (kino apybraiža, dokumentika) 

Filmas. Ruduo Tolminkiemyje (dokumentinė laida) 

Filmas. Donelaitis tarp mūsų (kino apybraiža, dokumentika) 

Filmas. Martinaitis. Vakar ir visados (muzikinis kino filmas, dokumentika) 

Filmas. Radauskas. Kokia čia teisybė? (poetinis spektaklis, dokumentika) 

Filmas. Jurgis Savickis čia ir dabar (archyviniai rašytojo kadrai, dokumentiniai filmai) 

Filmas. Česlovo Milošo amžius (dokumentinis filmas) 

Kino filmas. Dievų miškas (kino filmas, dokumentika) 

Katiliškis Marius (1914-1980) (pamokos)  

Baranauskas Antanas (dokumentinis filmas „Iš dangaus“) 

Kudirka Vincas (dokumentinis filmas „Pasijutau lietuviu esąs“) 

Katiliškis Marius (biografija, kūryba, kino filmas „Miškais ateina ruduo“) 

Virtualios pamokos  

Poezijos tekstai 

 

Jonas Aistis 

Jurgis Baltrušaitis 

Kazys Boruta 

Kazys Bradūnas 

Bernardas Brazdžionis 

Mikalojus Šeižys-Dagilėlis 

Janina Degutytė 

Paulius Drevenis 

Julius Janonis 

Jonas Jonynas 

Jonas Krikščiūnas-Jovaras 

Jonas Graičiūnas 

Leonardas Gutauskas 

Antanas Kalanavičius 

Vytautas Kernagis 

Faustas Kirša 

Kostas Kubilinskas 

Bronius Mackevičius 

Jonas Mačiukevičius 

Maironis 

Justinas Marcinkevičius 

Juozas Mikuckis 
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Salomėja Nėris 

Violeta Palčinskaitė 

Vincas Mykolaitis-Putinas 

Henrikas Radauskas 

Jonas Strielkūnas 

Paulius Širvys 

Pranas Vaičaitis 

Petras Vaičiūnas 

Martynas Vainilaitis 

Antanas Venclova 

Česlovo Milošo amžius  

(6 dalių filmas ir interviu su Tomu Venclova) 

Balys Sruoga (vaizdo įrašas) 

Mokymosi išteklių saugykla 

Juozas Grušas. Meilė, džiazas ir velnias (ekranizacija) 

Mediateka. METAI.mp3 (garso įrašai) 

K. Donelaičiui - 300 

Srovės ir rašytojai 

Mokinių rašinių pavyzdžiai ir vertinimas 

Pavyzdinės teksto rašymo užduotys 

Nobelio literatūros premijos 1901-2012 m. laureatai 

Pamokų ciklas. J. V. Gėtė 

Naujausia mokymosi priemonių saugykla arba Mediatekos siuntiniai 

Populiariausi dalinimosi įrankiai 

Nobelio literatūros premijos laureatai ir Vaizdinė prezentacija 

Naujausia prezentacijų kūrimo priemonė 

Elektroninė literatūros chrestomatija 11-12 klasei 

Droplr - internetinė saugykla  

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 

http://www.vaidilute.com/poetry_neris.html
http://www.vaidilute.com/poetry_palcinskaite.html
http://www.vaidilute.com/poetry_putinas.html
http://www.vaidilute.com/poetry_radauskas.html
http://www.vaidilute.com/poetry_strielkunas.html
http://www.vaidilute.com/poetry_sirvys.html
http://www.vaidilute.com/poetry_vaicaitis.html
http://www.vaidilute.com/poetry_vaiciunas.html
http://www.vaidilute.com/poetry_vainilaitis.html
http://www.vaidilute.com/poetry_venclova.html
http://wp.me/p16BkV-1Cl
http://mokovas.wordpress.com/2011/09/19/balys-sruoga-video-prezentacija/
http://mokovas.files.wordpress.com/2014/01/katalogas1.pdf
http://mokovas.wordpress.com/2013/12/14/juozas-grusas-meile-dziazas-ir-velnias-ekranizacija/
http://mokovas.wordpress.com/2013/05/16/mediateka-metai-mp3/
http://wp.me/p16BkV-2yV
http://mokovas.wordpress.com/2011/09/28/sroves-ir-rasytojai/
http://wp.me/p16BkV-2xD
http://mokovas.wordpress.com/2013/10/30/pavyzdines-teksto-rasymo-uzduotys/
http://issuu.com/dalykas.mums.lt/docs/nobelio_premijos_laureatai__literat
http://issuu.com/dalykas.mums.lt/docs/pamoku_ciklas_gete
http://mokovas.wordpress.com/2013/07/18/naujausia-mokymosi-priemoniu-saugykla/
http://mokovas.files.wordpress.com/2013/08/naujienlaiskis12.pdf
http://mokovas.wordpress.com/2013/08/21/populiariausi-dalinimosi-irankiai/
http://mokovas.wordpress.com/2013/07/30/nobelio-literaturos-premijos-laureatai/
http://issuu.com/dalykas.mums.lt/docs/nobelio_premijos_laureatai__literat
http://mokovas.wordpress.com/2013/07/20/naujausia-prezentaciju-kurimo-priemone/
http://mokovas.wordpress.com/mediateka/el-knygos/elektronine-literaturos-chrestomatija-11-12-klasei/
http://mokovas.wordpress.com/2013/08/20/droplr-internetine-saugykla/
http://mokovas.wordpress.com/mediateka/audioteka/
http://mokovas.wordpress.com/mediateka/audioteka/
http://wp.me/P16BkV-2d2
http://wp.me/P16BkV-2cn
http://wp.me/P16BkV-2kg
http://wp.me/P16BkV-2c7
http://wp.me/P16BkV-2ce
http://wp.me/P16BkV-2dh
http://wp.me/P16BkV-2dN
http://wp.me/P16BkV-2d9
http://wp.me/P16BkV-2e2
http://wp.me/P16BkV-2bU
http://wp.me/P16BkV-2bt
http://wp.me/P16BkV-2cs
http://wp.me/P16BkV-2cN
http://wp.me/P16BkV-2cy


mokovas.wordpress.com 

Praeinančiam pasaulyje praeisiu.mp3 

Radauskas. Eilės.mp3 

Vaičiūnaitė. Poezija.mp3 

 

Balys Sruoga  

Gėtė 

Kryžiažodžių kalvė 

Kultūros epochos ir literatūros srovės 

Kūrybiškumo skatinimo galimybės 

Literatūros mokslo įvadas 

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 

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) 
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1 paketas 

2 paketas 

3 paketas 

 

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 

 

Siūlomas klaidų žymėjimas 

 

Pamokos. Siuntiniai.  

Garso ir vaizdo įrašai 

 

1) Aistis.Eilės.wma 

2) Altorių šešėly.mp3 

3)Balta drobulė.mp3 

4) Dievų miškas.mp3 

5) Gražina.mp3 
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6) Konradas Valenrodas.mp3 

7) Liūdna pasaka.mp3 

8) Mažvydas.mp3 

9) Metai.mp3 

10) Miškais ateina ruduo.mp3 

11) Pavasario balsai.mp3 

12) Praeinančiam pasaulyje praeisiu.mp3 

13) Radauskas. Eilės.mp3 

Poema "Anykščių šilelis" korėjietiškai (video) 

14) 450m. nuo Mažvydo mirties (video) 

15) Nenoriu išnykti iš savo šviesiosios būties (Putinui-120, video) 

16) Elektroninės knygos 

 

Poema "Anykščių šilelis" korėjietiškai (video). 

5) 450m. nuo Mažvydo mirties (video). 

Kultūros epochos ir literatūros srovės.  

Elektroninė literatūros chrestomatija 11-12 klasei 

Šekspyro gyvenimo ir kūrybos keliais; 

5) Maironiui-150; 

6) Maironio vaikystės keliais-2012; 

7) Popietė. Maironiui-150. 

 
Šekspyro gyvenimo ir kūrybos akimirkos arba Šekspyras.mp4 

Literatūros mokslo įvadas arba Literatūros mokslo įvadas 

Elektroniniai ištekliai 
 

 

Samprotavimo rašinys 
 

Samprotavimo temos, literatūra argumentavimui, citatos 

Samprotavimo mokymas (skaidrės) 

Pagrindinės minties įrodymas arba Skaidrės 

Teksto kūrimas (1) 

Samprotavimo įžanga (2) 

Įžangų tipai (3) 

Problemos apibrėžimas (4) 

Diskusiniai ir nediskusiniai teiginiai (5) 

Teiginys ir argumentai (6) 

Teiginių kūrimas (7) 

Teiginių eiliškumas (8) 

Teiginių ieškojimas (9) 

Pagrindinės minties įrodymas (10) 

Pastraipų kūrimas (11) 

Rašinio tipo aiškinimas (12) 

Argumentavimo mokymas (13.1) 

Argumentavimo mokymas (13.2) 

Argumentavimo mokymas (13.3) 

Argumentavimo schemos (14) 
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Argumentavimo teksto dėstymo pastraipos (15) 

Argumentavimo teksto rašymo žingsniai ir klaidos (16) 

Argumentavimo nustatymas (17) 

Tezės formulavimas (18) 

Sąvokų analizė (19) 

Keturių kampų modelio kūrimas (20) 

Argumentavimo tipų pavyzdžiai (21) 

Smulkių argumentų komponavimas (22) 
Pateikčių rengimo rekomendacijos 

Referato apiforminimas mokykloje 

 
 

 

 

Daugiau informacijos: 

Audioteka 

Literatūros kūrinių ekranizacija 
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