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Balso pašto pranešimas 
 

Mokymo(si) priemonių saugykla (2016 m. Nr. 2) 
 

Mus rasite: 

 

 

 LITUANISTINIO ŠVIETIMO AKTUALIJOS  

 

10 garsiausių pasaulietinės literatūros klasikų 

Septynių rašytojų keistenybės 

10 žinomų rašytojų, kentėjusių nuo priklausomybės 

Prancūzų rašytojai: kūryba ir virtuvė 

Rašytojų kūrybos atmintinė 

Atmintinė kuriančiam rašinį 

Vaizdo pamokos egzaminui 

Rašinio klaidų žymėjimas 

Lietuvių kalbos raštingumo ugdymo priemonės 

Lietuvių kalbos raštingumo ugdymo užduotys 

Elektroninio žurnalo kūrimas 

Mokinių kūrybiniai darbai 

Populiariausi dalinimosi įrankiai 

Kultūros epochos ir literatūros srovės 

Senoji lietuvių literatūra (38 temos) 

Mokinių rašinių pavyzdžiai ir vertinimas 

Pavyzdinės teksto rašymo užduotys 

Motyvacinis laiškas 

Abiturientams "Prieš egzaminą" leidinys 

Patvirtinta Valstybinė švietimo strategija iki 2022 m. 

Lietuvių kalbos pamokėlės išeivijos vaikams 

Valstybinės švietimo strategijos perspektyvos (pranešimų skaidrės) 
Nobelio literatūros premijos 1901-2013 m. laureatai 

Pamokų ciklas. J. V. Gėtė 

Naujausia mokymosi priemonių saugykla arba Mediatekos siuntiniai 

Brandos darbo programa (įsigalioja 2017-2018 m.m.) 

Lituanistiniai leidiniai (archyvas) 

 

Daug daugiau kategorijoje Kūrybiškumo metodai 
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 LITERATŪROS KŪRINIŲ EKRANIZACIJA  

Filmas. Urtė (pagal Ievos Simonaitytės romano „Aukštujų Šimonių likimas“ fragmentą) 

Filmas. Vilius Karalius (Ievos Simonaitytės romano motyvais) 

Filmas. Šatrijos Ragana (Šatrijos Raganos asmenybė) 

Filmas. Bandymų dienos (Vinco Mykolaičio-Putino romano „Altorių šešėly“ motyvais) 

Filmas. Kristijonas Donelaitis 

Filmas. Postilė (Mikalojaus Daukšos asmenybė) 

Filmas. Akmuo ant akmens (senoji Lietuvos literatūra) 

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) 

Filmas. Strazdas - žalias paukštis (Sigito Gedos poemos „Strazdas“ motyvais, pagal Broniaus Kutavičiaus oratoriją) 

Filmas. Paberžio vanduo (Justino Marcinkevičiaus novelių „Atmintis nežino senaties“, „Vanduo“ motyvais) 

Filmas. Einu patsai pramintu taku 

Filmas. Skirgaila 

Filmas. Balys Sruoga 

Filmas. Iš dangaus (apie Antaną Baranauską) 

Filmas. Pasijutau lietuviu esąs (apie Vincą Kudirką) 

Filmas. Miškais ateina ruduo 

Filmas. Meilė, džiazas ir velnias 

Filmas. "Anykščių šilelis" korėjietiškai 

Filmas. 450m. nuo Mažvydo mirties  

Filmas. Nenoriu išnykti iš savo šviesiosios būties 

Filmas. Prie rugių ir prie ugnies (apie Justiną Marcinkevičių) 

Filmas. Donelaitis tarp mūsų 

Filmas. Martinaitis. Vakar ir visados 

Filmas. Radauskas. Kokia čia teisybė? 

Filmas. Jurgis Savickis čia ir dabar 

Filmas. Česlovo Milošo amžius 

Filmas. Dievų miškas (Balio Sruogos romano motyvais) 

Filmas. Tas prakeiktas nuolankumas 

Filmas. Vaižgantas. Nebylys 

Filmas. Vaižgantas. Dėdės ir dėdienės 

Filmas. Just. Marcinkevičius. Mažvydas 

Filmas. Po 450 metų. Mažvydas 

Filmas. Ruduo Tolminkiemyje 

Filmas. Škėma. Pabudimas 

Filmas. Putinas. Valdovas 

Filmas. Marius Ivaškevičius 
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Filmas. Valentina (Antano Vaičiulaičio romano motyvais) 

Filmas. Trys mylimos, arba Paskutinė diena (Julijos Žymantienės-Žemaitės pjesės motyvais) 

Filmas. Lietaus lašai (estų rašytojo Paulio Kusbergo romano motyvais) 

Filmas. Vyrai (Julijos Žymantienės-Žemaitės pjesės motyvais) 

Filmas. Ašarų pakalnė (režisieriaus Juozo Gaidžio pjesės motyvais) 

Filmas. Dviese sūpuoklėse (pagal rašytojo Viljamo Fordo Gibsono pjesę) 

Filmas. Suaugusių žmonių žaidimai  

Filmas. Liudvikas Rėza  

Filmas. Hamletas 

Filmas. Kalba ir tauta  

Filmas. Humanitarai ir technokratai 

Filmas. Paulius Širvys 

Filmas. Miške (pagal Mikalojaus Konstantino Čiurlinio simfoninę poemą) 

Filmas. Pramuštgalviai, pirmyn (Vlado Dautarto apysakos motyvais) 

Filmas. Legendų miestas (pagal Č. Grincevičiaus novelę „Naujųjų metų naktį“) 

Filmas. Julius Janonis 

Filmas. Kaimynai (pagal J. Paukštelio to paties pavadinimo romaną) 

Filmas. Laiškas žuvėdrai 

Filmas. Visa teisybė apie Kolumbą 

Filmas. Žemė maitintoja 

Filmas. Medis turi šaknis 

Filmas. Ieva Simonaitytė 

Filmas. Ave, Vita! 

Filmas. Knygos turi savo likimą 

Filmas. Laikas eina per miestą 

Filmas. Gyvieji didvyriai 

Filmas. Metai 

Filmas. Dienoraštis be datų 

Filmas. Vacys Reimeris. Poezija 

Filmas. Velnio sėkla 

Filmas. Mano laukas (lietuviško kaimo žmogaus psichologija su žeme; tinka aptariant rašytojo Romualdo Granausko kūrybą) 

Filmas. Atpildo diena (XIX a. Lietuva, smunkantys dvarai, valstiečiai, laukiantys nesulaukiantys caro manifesto dėl žemės) 

Filmas. Žolės prakalbėjimas (apie Marcelijų Martinaitį) 

Filmas. Ledo vaikai 

Filmas. Vilniaus madona (apybraiža apie Barborą Radvilaitę) 

Filmas. Barbora Radvilaitė (Juozo Grušo dramos ekranizacija) 

Filmas. Tėvas ir sūnus (apie poetą Jurgį Baltrušaitį) 

Filmas. Madagaskaras (pagal dramaturgo Mariaus Ivaškevičiaus pjesę) 

Filmas. Žemaitė 

Filmas. Čiutyta rūta 

Filmas. 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) 

Filmas. Sadūto tūto  

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

Filmas. 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. 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. Lietuvininkai 

Filmas. Medaus mėnuo Amerikoje 

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

Filmas. Devyni nuopuolio ratai 

Filmas. Skersai išilgai 

Filmas. Renesansas 

Filmas. Kai susilieja upės 

Filmas. Maža išpažintis 
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Filmas. Neatmenu tavo veido 

Filmas. Tragiškoji Vytauto Mačernio karta 

Filmas. Konstantinas Sirvydas 

Filmas. Abraomas Kulvietis 

Filmas. Algimantas Baltakis 

Filmas. Sodininkas eina į kapines 

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. Herkus Mantas 

Filmas. Meilės apyvoka (pagal Juozo Erlicko kūrybą) 

Filmas. Šimtas metų vienatvės (Henriko Radausko eilėraščiai) 

Filmas. F. Kafka. Procesas 

Filmas. Atžalynas (Kazio Binkio pjesės motyvais)  

Filmas. Mano mažytė žmona 

Filmas. Du mažame miestelyje 

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. Absurdo žmonės ( apie absurdo literatūrą) 

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) 

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 

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) 

Filmas. Ar yra Venecija 

Filmas. No parking 

Filmas. Velnio išvarymas iš Mykolų kaimo (A. Kazakevičienės pjesės „Kaip velnias akmenį nešė“, N. Vėliaus sudarytos sakmių knygos 

„Sužeistas vėjas“ motyvais) 

Filmas. Likit sveiki  

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 

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

Trumpametražiai filmai apie Kristijoną Donelaitį 

Filmas. Naktibalda 

Filmas. Vincas Kudirka 

Filmas. Elzė iš Gilijos 

Filmas. Jausmai 

Filmas. Atleisk mums, Viešpatie! 

Filmas. Sidabrinės vestuvės 

Filmas. In memoriam. Asmenybės kelias 

Filmas. Senasis kaimas ir dabartis (apie Juozą Aputį) 

Filmas. Jonas Biliūnas 

Filmas. A. Mickevičiaus jaunystė Vilniuje 

Filmas. Ar Adomas Mickevičius kalbėjo lietuviškai? 

 

Daug daugiau kategorijose Mediateka, Video 

 

 
 

Pateikčių rengimo rekomendacijos 

Referato apiforminimas mokykloje 

Mokymosi galimybės virtualioje erdvėje 

Genealogijos programinė įranga 

Interaktyvios programavimo pamokos 

Elektroniniai ištekliai 

Filmų ir skaidrių demonstravimas 

Virtualių kolekcijų paketas ir kūrimas 

Išmokyk užsienietį lietuvių kalbos 

Ekrano atvaizdų kūrimas 

Vaizdai internete 

 

Daug daugiau kategorijoje Technologijos 

 LITERATŪRINĖS-MUZIKINĖS KOMPOZICIJOS  

Meditacijos.mp3 (Donaldas Kajokas) 

Miesto gyvenimo spalvos. mp3 (Judita Vaičiūnaitė) 

Tylos skambėjimas.mp3 (Nijolė Miliauskaitė) 

Ženklai ir stebuklai.mp3 (Bernardas Brazdžionis) 

Meilės lyrika.mp3 (Marcelijus Martinaitis) 

Kuprelis.mp3 (Ignas Šeinius) 

Dėdės ir dėdienės.mp3 (Juozas Tumas-Vaižgantas) 

Vaižgantas.mp3 (Kostas Ostrauskas) 

Didžiulių pušų pavėsy.mp3 (Mikalojus Konstantinas Čiurlionis) 

Vieškelyje džipai.mp3 (Juozas Aputis) 

Apučio kūryba.mp3 (interviu) 

Du pasauliai: kasdiena ir poezija.mp3 (Janina Degutytė) 

Antano Vaičiulaičio kūryba.mp3 

Tavo veido šviesa.mp3 (Antanas Vaičiulaitis) 

Mariaus Katiliškio kūryba.mp3 

Vincas Krėvė išeivijos prisiminimuose.mp3 

Antano Miškinio eilės.mp3 

Antano Miškinio istorijos lūžiai.mp3 

http://wp.me/p16BkV-2XT
http://wp.me/p16BkV-2Y7
http://wp.me/p16BkV-2Yl
http://wp.me/p16BkV-2Wt
http://wp.me/p16BkV-2Wp
http://wp.me/p16BkV-2WV
http://wp.me/p16BkV-2X0
http://wp.me/p16BkV-2Vy
http://wp.me/p16BkV-2VC
http://wp.me/p16BkV-2VK
http://wp.me/p16BkV-2VY
http://wp.me/p16BkV-2W1
http://wp.me/p16BkV-2W4
https://mokovas.wordpress.com/category/mediateka/page/2/
https://mokovas.wordpress.com/category/video-2/
http://mokovas.wordpress.com/2011/09/22/pateikciu-rengimo-rekomendacijos/
http://mokovas.wordpress.com/2011/11/15/referato-apiforminimas-mokykloje/
http://mokovas.wordpress.com/2011/11/15/mokymosi-galimybes-virtualioje-erdveje/
http://mokovas.wordpress.com/2012/01/03/geriausia-nemokama-genealogijos-programa-pasaulyje/
http://mokovas.wordpress.com/2012/01/05/metas-igyvendinti-interaktyvias-programavimo-pamokas/
http://mokovas.wordpress.com/2012/02/11/elektroniniai-istekliai/
http://mokovas.wordpress.com/2012/04/01/filmo-ir-skaidriu-demonstravimas-multimedija/
http://mokovas.wordpress.com/2012/04/11/virtualiu-kolekciju-paketas-ir-kurimas/
http://mokovas.wordpress.com/2012/08/01/lithuanian-language-learning-course-for-foreigners/
http://mokovas.wordpress.com/2012/05/14/schirmfoto-2012-nemokama-programine-iranga/
http://mokovas.wordpress.com/2012/03/11/naujas-ir-nemokamas-ccfinder/
https://mokovas.wordpress.com/category/technologijos/
http://wp.me/p16BkV-3tC
http://wp.me/p16BkV-3tG
http://wp.me/p16BkV-3tK
http://wp.me/p16BkV-3tU
http://wp.me/p16BkV-3tY
http://wp.me/p16BkV-3u2
http://wp.me/p16BkV-3u7
http://wp.me/p16BkV-3u9
http://wp.me/p16BkV-3ug
http://wp.me/p16BkV-3un
http://wp.me/p16BkV-3us
http://wp.me/p16BkV-3uw
http://wp.me/p16BkV-3zg
http://wp.me/p16BkV-3zi
http://wp.me/p16BkV-3zm
http://wp.me/p16BkV-3zo
http://wp.me/p16BkV-3zY
http://wp.me/p16BkV-3A7


 

   
 

Škėma. Saulėtos dienos.mp3 

Meras. Kaip išaugo alyvmedis.mp3 

Šeinius. Kuprelis.mp3 

Žemaitė. Sutkai.mp3 

Andrė Morua. Laiškai nepažįstamajai.mp3 

Biliūnas. Kliudžiau. Brisiaus galas. Ubagas.mp3 

Putinas mano atsiminimuose.mp3 

Miškinis. Pasakojimai.mp3 

Mopasanas. Orla.mp3  

Grinas. Šimtas varstų upe.mp3  

Artūras Konanas Doilis. Glorija Skot.mp3  

Artūras Konanas Doilis. Šoskombo dvaro mįslė.mp3 

Artūras Konanas Doilis. Briuso Partingtono brėžiniai.mp3 

Grinkevičiūtė. Lietuviai prie Laptevų jūros.mp3 

Kamiu. Svetimas.mp3 

Martinaitis. Mes gyvenome.mp3  

Miškinis. Psalmės.mp3  

Hesė. Stepių vilkas.mp3 

Donelaitis. Metai.mp3 

Aistis.Eilės.wma 

Altorių šešėly.mp3 

Balta drobulė.mp3 

Dievų miškas.mp3 

Gražina.mp3 

Konradas Valenrodas.mp3 

Liūdna pasaka.mp3 

Mažvydas.mp3 

Metai.mp3 

Miškais ateina ruduo.mp3 

Pavasario balsai.mp3 

Praeinančiam pasaulyje praeisiu.mp3 

Radauskas. Eilės.mp3 

Niliūnas-Nyka. Dienoraštis.mp3 

Aistis. Apie laiką ir žmones.mp3 

Impresijos.mp3 (Henrikas Radauskas) 

Miesto gyvenimo ir meilės poetė. mp3 (Judita Vaičiūnaitė) 

Duona, žemė ir vanduo.mp3 (Kazys Bradūnas) 

Kafka. Metamorfozė.mp3 

Granauskas. Su peteliške ant lūpų.mp3 

Parulskis. Nenoriu susipažinti.mp3 

Putinas. Nemigų būsenos.mp3 

Aidas Marčėnas. Lyrika.mp3 

Išsiduosi. Balsu.mp3 (Vanda Juknaitė) 

Tūla.mp3 (Jurgis Kunčinas) 

Lietuvininkai.mp3 

 

Daug daugiau kategorijose Siuntiniai, Audioteka 

 PAMOKOS  

Vaižganto “Dėdžių ir dėdienių” veikėjai 

Janinos Degutytės poezija 

Mariaus Katiliškio kūryba 

Vytauto Mačernio kūryba 

Atminties raiška Czesławo Miłoszo romane „Isos slėnis“ 

Milošas ir Lietuva  

Henriko Radausko kūryba  

Renesanso kūrėjai Lietuvoje ir Europoje 

V. Krėvės-Mickevičiaus kūryba 

Maironio kūrybos savitumas 

Šekspyro gyvenimo ir kūrybos akimirkos 

"Psalmės" – vertingiausias tremties poezijos kūrinys 

Gamtovaizdžio prasmė K. Donelaičio "Metuose" 

http://wp.me/p16BkV-3Ae
http://wp.me/p16BkV-3Aj
http://wp.me/p16BkV-3Ao
http://wp.me/p16BkV-3AE
http://wp.me/p16BkV-3AK
http://wp.me/p16BkV-3B5
http://wp.me/p16BkV-3Bd
http://wp.me/p16BkV-3Bj
http://wp.me/p16BkV-3BG
https://cloud.mail.ru/public/9MYC/KFkGybLkq
http://wp.me/p16BkV-3Cr
http://wp.me/p16BkV-3Cx
http://wp.me/p16BkV-3CF
http://wp.me/p16BkV-3Du
http://wp.me/p16BkV-3DD
http://wp.me/p16BkV-3DJ
http://wp.me/p16BkV-3DQ
http://wp.me/p16BkV-3DV
http://mokovas.wordpress.com/2013/05/16/mediateka-metai-mp3/
http://mokovas.wordpress.com/audioteka/aistis-eiles-wma/
http://mokovas.wordpress.com/audioteka/altoriu-sesely-mp3/
http://mokovas.wordpress.com/audioteka/balta-drobule-mp3/
http://mokovas.wordpress.com/audioteka/dievu-miskas-mp3/
http://mokovas.wordpress.com/audioteka/grazina-mp3/
http://mokovas.wordpress.com/audioteka/konradas-valenrodas-mp3/
http://mokovas.wordpress.com/audioteka/liudna-pasaka-mp3/
http://mokovas.wordpress.com/audioteka/mazvydas-mp3/
http://mokovas.wordpress.com/audioteka/metai-mp3/
http://mokovas.wordpress.com/audioteka/miskais-ateina-ruduo-mp3/
http://mokovas.wordpress.com/audioteka/pavasario-balsai-mp3/
http://mokovas.wordpress.com/audioteka/praeinanciam-pasaulyje-praeisiu-mp3/
http://mokovas.wordpress.com/audioteka/radauskas-eiles-mp3/
http://wp.me/p16BkV-3E1
http://wp.me/p16BkV-3Eb
http://wp.me/p16BkV-3t9
http://wp.me/p16BkV-3th
http://wp.me/p16BkV-3tq
http://wp.me/p16BkV-3q8
http://wp.me/p16BkV-3qL
http://wp.me/p16BkV-3r4
http://wp.me/p16BkV-3rg
http://wp.me/p16BkV-3rn
http://wp.me/p16BkV-3pA
http://wp.me/p16BkV-3mC
http://wp.me/p16BkV-3mM
https://mokovas.wordpress.com/category/siuntiniai/
https://mokovas.wordpress.com/mediateka/audioteka/
http://wp.me/p16BkV-3uE
http://wp.me/p16BkV-3uM
http://wp.me/p16BkV-3uP
http://wp.me/p16BkV-3uR
http://wp.me/p16BkV-3uV
http://wp.me/p16BkV-3uY
http://wp.me/p16BkV-3v0
https://mokovas.wordpress.com/2015/05/31/renesanso-kurejai-lietuvoje-ir-europoje/
http://wp.me/p16BkV-3vD
http://wp.me/p16BkV-3vG
http://mokovas.wordpress.com/2012/09/01/sekspyro-gyvenimo-ir-kurybos-akimirkos/
http://wp.me/p16BkV-3Eg
http://mokovas.wordpress.com/2010/11/21/gamtovaizdzio-prasme-k-donelaicio-metuose/


 

   
 

"Rudens gėrybių" gamtovaizdis 

Nenaudėlių gyvenimo vertybės K. Donelaičio "Metuose" 

Socialinė ir tautinė problematika "Metuose" Pričkaus gyvenimo apmąstymai  

Tekstai K. Donelaičio kūrybai aptarti ir literatūrinis testas 

Meilės trikampis romane "Miškais ateina ruduo" 

Mažvydas. Katekizmas 

"Katekizmo" pratarmės literatūrinė kalba  

Juozo Tumo-Vaižganto kūryba 

Lietuvių moderniosios prozos pradžia 

Ar tikrai mažai težinome apie Strazdelį 

 

Daug daugiau kategorijoje Pamokos 

5 ELEKTRONINĖS KNYGOS 5 

Mopasanas. Pjeras ir Žanas.pdf 

Balzakas. Tėvas Gorijo.pdf  

Balzakas. Apysakos. Romanas. pdf 

Dostojevskis. Nusikaltimas ir bausmė.pdf 

Aistis. Apie laiką ir žmones.pdf 

Donelaitis. Metai.pdf 

Elektroninė literatūros chrestomatija 11-12 klasei.pdf 

 

Daug daugiau kategorijose Elektroninės knygos, E-knygos, PDF knygos 

 RAŠYTOJŲ AUTOPORTRETAI  

 

 

Vaižganto kailiniai  

Vaižgantas  

Kazys Bradūnas 

Aidas Marčėnas   

Vanda Juknaitė 

Alfonsas Nyka-Niliūnas 

Saulius Šaltenis 

Oskaras Milašius 

Juozas Grušas 

Vanda Juknaitė 

Leonardas Gutauskas 

Josifas Brodskis 

Ričardas Gavelis 

Gintaras Grajauskas 

Šatrijos Ragana 

Romualdas Granauskas 

Marius Ivaškevičius 

Marius Katiliškis 

Kristijonas Donelaitis 

Fiodoras Dostojevskis 

 

Daug daugiau kategorijoje Pamokos 

 KŪRĖJŲ GIESMYNAS  
 

Mažvydo giesmės 

A. Baranausko giesmė-poema 

A. Vienažindžio giesmės 

A. Strazdo giesmės 

 

Daug daugiau kategorijoje Dainos 

http://mokovas.wordpress.com/2010/11/21/rudens-gerybiu-gamtovaizdis/
http://mokovas.wordpress.com/2010/11/21/nenaudeliu-gyvenimo-vertybes-k-donelaicio-metuose/
http://mokovas.wordpress.com/2010/11/21/socialine-ir-tautine-problematika-metuose/
http://mokovas.wordpress.com/2010/11/21/prickaus-gyvenimo-apmastymai/
http://mokovas.wordpress.com/2010/11/21/tekstai-k-donelaicio-kurybai-aptarti-ir-literaturinis-testas/
http://wp.me/p16BkV-2NM
http://mokovas.wordpress.com/2013/09/30/mazvydas-katekizmas/
http://wp.me/p16BkV-2vz
http://mokovas.wordpress.com/2013/04/26/juozo-tumo-vaizganto-kuryba/
http://mokovas.wordpress.com/2013/04/12/lietuviu-moderniosios-prozos-pradzia/
http://mokovas.wordpress.com/2013/03/08/ar-tikrai-mazai-tezinome-apie-strazdeli/
https://mokovas.wordpress.com/category/pamokos-2/
http://wp.me/p16BkV-3BM
http://wp.me/p16BkV-3BS
http://wp.me/p16BkV-3BW
http://wp.me/p16BkV-3C8
https://cloud.mail.ru/public/K6w8/2CMSXJt35
http://mokovas.wordpress.com/2010/11/21/donelaitis-kristijonas-poema-metai/
http://mokovas.wordpress.com/mediateka/el-knygos/elektronine-literaturos-chrestomatija-11-12-klasei/
http://mokovas.wordpress.com/2013/05/20/elektronines-pdf-knygos/
http://wp.me/P16BkV-29w
https://mokovas.wordpress.com/2013/05/20/elektronines-pdf-knygos/
http://wp.me/p16BkV-3Km
http://wp.me/p16BkV-3Kp
http://wp.me/p16BkV-3Kx
http://wp.me/p16BkV-3KB
http://wp.me/p16BkV-3KD
http://wp.me/p16BkV-3KG
http://wp.me/p16BkV-3KI
http://wp.me/p16BkV-3Ld
http://wp.me/p16BkV-3Lg
http://wp.me/p16BkV-3Lk
http://wp.me/p16BkV-3Lo
http://wp.me/p16BkV-3Lr
http://wp.me/p16BkV-3Lu
http://wp.me/p16BkV-3Lx
http://wp.me/p16BkV-2Nm
http://wp.me/p16BkV-2Nj
http://wp.me/p16BkV-2NW
http://mokovas.wordpress.com/2014/02/04/katiliskis-marius-1914-1980/
http://mokovas.wordpress.com/2010/11/21/donelaitis-kristijonas-1714-1780/
http://wp.me/p16BkV-3C0
https://mokovas.wordpress.com/category/pamokos-2/
http://wp.me/p16BkV-3MH
http://wp.me/p16BkV-3MQ
http://wp.me/p16BkV-3MT
http://wp.me/p16BkV-3NA
https://mokovas.wordpress.com/category/dainos/


 

   
 

1 VIRTUALIOS PARODOS 1 

Pareisiu su paukščiais... 

Švytinčio krūmo beieškant 

Dar daugiau: Mokymo(si) priemonės (vaizdo ir garso įrašai), Naujausias mp3 rinkinys debesies saugykloje 

 

⤥ SAMPROTAVIMO MOKYMASIS ⤦ 

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) 

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) 

 
 

 
   

           

Daug daugiau kategorijoje Samprotavimas 

 

 
2016 m. literatūrinis kalendorius 
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http://mokovas.wordpress.com/2012/02/06/teiginys-ir-argumentai-6/
http://mokovas.wordpress.com/2012/02/06/teiginiu-kurimas-7/
http://mokovas.wordpress.com/2012/02/06/teiginiu-eiliskumas-8/
http://mokovas.wordpress.com/2012/02/06/teiginiu-ieskojimas-9/
http://mokovas.wordpress.com/2012/02/06/pagrindines-minties-irodymas-10/
http://mokovas.wordpress.com/2012/02/06/pastraipu-kurimas-11/
http://mokovas.wordpress.com/2012/02/06/rasinio-tipo-aiskinimasis-12/
http://mokovas.wordpress.com/2012/02/06/argumentavimo-mokymas-13-1/
http://mokovas.wordpress.com/2012/02/06/argumentavimo-mokymas-13-2/
http://mokovas.wordpress.com/2012/02/06/argumentavimo-mokymas-13-3/
http://mokovas.wordpress.com/2012/02/06/argumentavimo-schemos-14/
http://mokovas.wordpress.com/2012/02/06/argumentavimo-teksto-destymo-pastraipos-15/
http://mokovas.wordpress.com/2012/02/06/argumentavimo-teksto-rasymo-zingsniai-16/
http://mokovas.wordpress.com/2012/02/06/argumentavimo-nustatymas-17/
http://mokovas.wordpress.com/2012/02/06/tezes-formulavimas-18/
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Knygų skaitymo menas 

 

 
Egzaminai 

 

 

https://mokovas.wordpress.com/category/biblioteku-metai-2016/
https://mokovas.wordpress.com/category/egzaminai/

