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 Lituanistinio švietimo ir kitos aktualijos  
 

🎬   📼 📺  Kolekcija 🎬   📼 📺   

I dalis. EGZAMINAI. SIUNTINIAI. VAIZDO ĮRAŠAI 

II dalis. PAMOKOS. PARODOS. RAŠYTOJAI. SIUNTINIAI. GARSO 

IR VAIZDO ĮRAŠAI (pradžia) 
 

🎬 Vaizdo pamokos 

egzaminui 

🎬 Kaip sėkmingai paruošti 

abiturientus artėjantiems 

egzaminams  

🎬 Kaip pradėti rašyti 

samprotavimo rašinį  

🎬 Kaip pasirinkti rašinio 

temą ir tinkamus autorius 

🎬 Kaip patobulinti rašinio 

kalbą 

🎬 Kaip pagrįsti rašinio idėją 

🎬 Kaip pradėti rašyti 

literatūrinį rašinį 

 Patarimai kuriančiam 

samprotavimo rašinį 

 Atmintinė kuriančiam 

rašinį  

🎬 Forumas „Vincas Kudirka 

– švietėjas ir (ar) 

maištininkas“ (Šakių viešoji 

biblioteka; tik Facebook 

paskyroje) 

🎬 Literatūra kaip gyvenimo 

mokytoja: gyvybė ir negalia, 

vaizduotė ir autentika (Metų 

paskaita lituanistui su 

rašytoja, literatūros kritike 

Renata Šerelyte) 

 Rašytojų kūrybos atmintinė 

 Rašytojų kūrybos kontekstai 

 Srovės ir rašytojai 

 Brandos egzaminų medžiaga 

 2020-2021 m.m. lietuvių 

kalbos ir literatūros MBE ir VBE 

vertinimo instrukcijos  

 Lietuvių kalbos ir literatūros 

brandos egzaminų užduotys 2020  

 Rašinio gidas. Epochų lentelės 

(2021) 

 Rašinio gidas. Laiko juosta 

(2021) 

 Rašinio gidas. Rašinio 

mokymas (2021) 

 🎬 Prisiminimai apie ateitį 

(Marcelijaus Martinaičio gimimo 

85-ųjų metinių minėjimas) 

🎬 Lituanistikos atradimai: doc. 

Regimanto Tamošaičio pamoka 

(VU Filologijos fakulteto 

rengiamas nuotolinių pamokų 

ciklas aukštesniųjų klasių 

mokiniams ir jų mokytojams) 

🎬 Literatūrinis ugdymas 

mokykloje (Kokie kūriniai ugdys 

mūsų vaikų kultūrinį 

sąmoningumą?) 

🎬 Naujas sovietmečio ir išeivijos 

literatūros bei kultūros 

perskaitymas (konferencija-

diskusija) 
 

Sutartiniai ženklai:  – siuntinys, 📺 – viktorina, 🎬 – vaizdo 

įrašas, 📼 – garso įrašas,  – skaitiniai,  – technologijos. 
 

 

Virtuali paroda (prof. Vytauto Sirtauto gimimo 100-mečiui) 
    

 

Pažinęs šviesą, negyvensi tamsoje 
 

 
 

 
     

 

 
 

 Kalendorinės šventės  
Rugpjūtis ir liaudies prietarai 

Rugpjūčio 15 d. 

Žolinės tradicijos ir papročiai 

Rugpjūčio 16 d. 

Šv. Rokas. Pjūties pabaiga 

 Rugpjūčio 23 d. 

Juodojo kaspino diena. Baltijos kelias  

Rugpjūčio 24 d.  

Šv. Baltramiejus. Gandrų išskridimo 

diena 

 
 

 

√ Kasdien atnaujinama informacija 

 @gimtojikalba paskyroje 

ČIA. 

 

 Lobynas  (uždara grupė). 

Kviečiame registruotis Facebook 

paskyroje. 

 
 

 

II dalis. PAMOKOS. PARODOS. 

RAŠYTOJAI. SIUNTINIAI.  

   GARSO IR VAIZDO ĮRAŠAI (tęsinys) 

 2021 m. rugsėjis. Nr. 162 

mailto:dalykasinfo@gmail.com
mailto:infopagrindai@gmail.com
https://www.speakpipe.com/mokovas
http://wp.me/p16BkV-3Z8
http://wp.me/p16BkV-3Z8
https://www.youtube.com/watch?v=3Pe6Ssf3l2s
https://www.youtube.com/watch?v=3Pe6Ssf3l2s
https://www.youtube.com/watch?v=3Pe6Ssf3l2s
https://youtu.be/G_sZT4rf6HE
https://youtu.be/G_sZT4rf6HE
https://youtu.be/GzrHMV4NUU4
https://youtu.be/GzrHMV4NUU4
https://youtu.be/oFhouIMwG6E
https://youtu.be/oFhouIMwG6E
https://youtu.be/LqSgbC_3b6E
https://youtu.be/Vq9yUlrAgSA
https://youtu.be/Vq9yUlrAgSA
https://mokovas.wordpress.com/2011/05/14/patarimai-mokiniui-ir-abiturientui-kurianciam-samprotavimo-rasini/
https://mokovas.wordpress.com/2011/05/14/patarimai-mokiniui-ir-abiturientui-kurianciam-samprotavimo-rasini/
https://mokovas.wordpress.com/2014/05/27/atmintine-kurianciam-rasini/
https://mokovas.wordpress.com/2014/05/27/atmintine-kurianciam-rasini/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1947551845540837&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1947551845540837&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1947551845540837&ref=watch_permalink
https://youtu.be/RaQg4VZF85I
https://youtu.be/RaQg4VZF85I
https://youtu.be/RaQg4VZF85I
https://mokovas.wordpress.com/2014/05/21/rasytoju-kurybos-atmintine/
https://mokovas.wordpress.com/2014/05/28/rasytoju-kurybos-kontekstai/
https://mokovas.wordpress.com/2011/09/28/sroves-ir-rasytojai/
http://bit.ly/3pxCAlt
https://wp.me/p16BkV-4LP
https://wp.me/p16BkV-4LP
https://wp.me/p16BkV-4LP
https://wp.me/p16BkV-4HX
https://wp.me/p16BkV-4HX
https://cloud.mail.ru/public/HHEq/R3zhN7pV3
https://cloud.mail.ru/public/HHEq/R3zhN7pV3
https://cloud.mail.ru/public/UTGr/nFYRhM3wx
https://cloud.mail.ru/public/UTGr/nFYRhM3wx
https://cloud.mail.ru/public/ar5x/hSfP6ofWq
https://cloud.mail.ru/public/ar5x/hSfP6ofWq
https://www.facebook.com/raseiniubiblioteka/videos/470703323978831
https://youtu.be/UMK-dX0hWNw
https://youtu.be/UMK-dX0hWNw
https://youtu.be/RpXoIjyx8X0
https://youtu.be/RpXoIjyx8X0
https://youtu.be/_c3VqhoJBTI
https://youtu.be/_c3VqhoJBTI
https://youtu.be/_c3VqhoJBTI
http://mokovas.wordpress.com/naujienlaiskis/
https://www.facebook.com/gimtojikalba/
http://issuu.com/dalykas.mums.lt
http://www.youtube.com/dalykas1
http://www.twitter.com/dalykas
http://wp.me/P16BkV-1Ng
https://www.facebook.com/groups/lobynas/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=187645691298991
http://wp.me/p16BkV-2pG
http://wp.me/p16BkV-2pY
http://wp.me/p16BkV-2q7
http://wp.me/p16BkV-2qD
http://wp.me/p16BkV-2qI
http://wp.me/p16BkV-2qI
https://www.facebook.com/gimtojikalba/
https://www.facebook.com/gimtojikalba/
https://www.facebook.com/groups/lobynas
https://mokovas.wordpress.com/2012/02/20/tarptautine-gimtosios-kalbos-diena/
http://wp.me/p16BkV-2pG
https://www.facebook.com/gimtojikalba

