Pažinęs šviesą, negyvensi tamsoje

dalykasinfo@gmail.com
infopagrindai@gmail.com
Balso pašto pranešimas
2021 m. gegužė. Nr. 158
Mus rasite:

 Kalendorinės datos 

 Lituanistinio švietimo ir kitos aktualijos 
√ Lietuvių kalbos naujienos (160 leidinys)
√ Literatūrinio rašinio vertinimo ypatumai
√ PUPP nuotolinio elektroninio vykdymo instrukcija 2020-2021 m.m.
√ Bandomojo PUPP lietuvių kalbos ir literatūros vertinimo atsakymai
(bandomojo PUPP užduotys pasiekiamos beta.etestavimas.lt)
√ Literatūrinio ir samprotavimo rašinio vertinimo ypatumai
√ Literatūrinė viktorina „Koks tikrasis knygos pavadinimas?“
🎬 Eženo Labišo komedija „Pono Montoduano 37 sū“ (tik Facebook
paskyroje)
√ Viktorina „Ar jūs žinote rašytojo Igno Šeiniaus biografijos
faktus?“ (apie rašytoją, diplomatą Igną Šeinių; Širvintų Igno
Šeiniaus viešoji biblioteka)
√ Viktorina „Pasakų pasaulyje“ (Tarptautinę vaikų knygos dieną
prisimenant; Joniškio Jono Avyžiaus viešoji biblioteka)
🎬 Režisieriaus, aktoriaus Eimunto Nekrošiaus pristatymas
(Tarptautinei teatro dienai; Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešoji
biblioteka)
√ Viktorina „16 faktų apie Gabrielę Petkevičaitę-Bitę jos 160-ajam
jubiliejui“ (Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės viešoji
biblioteka)
🎬 Forumas „Vincas Kudirka – švietėjas ir (ar) maištininkas“
(Šakių viešoji biblioteka; tik Facebook paskyroje)
🎬 Prisiminimai apie ateitį (Marcelijaus Martinaičio gimimo 85-ųjų
metinių minėjimas)
🎬 Virtuali „Melpomenės šventė“ (Biržų Boriso Dauguviečio teatras
Tarptautinei teatro dienai; tik Facebook paskyroje)
🎬 Kaip sėkmingai paruošti abiturientus artėjantiems egzaminams
(diskusijos vaizdo įrašas)
√ Viktorina „Knygnešiai: nešę šviesą gūdžiausiu Lietuvai laikotarpiu“
(Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka)
√ Viktorina „Kultūra – tau, man, kitiems...“ (Šilutės Fridricho
Bajoraičio viešoji biblioteka)
√ Virtualus rašytojo B. Sruogos kambarys (Maironio lietuvių
literatūros muziejus)
√ Viktorina „Raidžių mankšta“ (Šakių viešoji biblioteka)
√ Kasdien atnaujinama informacija
paskyroje ČIA.

@gimtojikalba

Gegužė ir liaudies prietarai
Gegužės 1 d. - Gegutės diena
Gegužės 2 d. - Motinos diena
Gegužės 7 d. - Spaudos atgavimo, kalbos
ir knygos diena
Gegužės 13 d. - Meilės diena. Deivės
Mildos šventė
Gegužės 13 d. - Šeštinės ir tradicinės
apeigos
Gegužės 23 d. - Sekminės

Vaizdo pamokos egzaminui
√ Patarimai kuriančiam samprotavimo
rašinį
√ Atmintinė kuriančiam rašinį
√ Rašytojų kūrybos atmintinė
√ Rašytojų kūrybos kontekstai
√ Srovės ir rašytojai
🎬 Lituanistikos atradimai: doc.
Regimanto Tamošaičio pamoka (VU
Filologijos fakulteto rengiamas nuotolinių
pamokų ciklas aukštesniųjų klasių
mokiniams ir jų mokytojams)

