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Mus rasite:

🎬   📼 📺 Kolekcija 🎬   📼 📺
IV dalis. KALBA. LITERATŪRA. VEIDAI. VIRTUALI VIKTORINA
V dalis. BENDROSIOS PROGRAMOS. SKAITMENIZACIJA.
SIUNTINIAI. TECHNOLOGIJOS. VAIZDO ĮRAŠAI
(Pradžia. 2021 m. rugpjūtis Nr. 161. Tęsiniai. 2021 m. rugsėjis Nr. 162,
2021 m. spalis Nr. 163, 2021 m. lapkritis Nr. 164, 2021 m. gruodis Nr. 165)
📺 Seniausi laikai, XX a. I pusė,
🎬 Mokinių pasiekimų ir pažangos
XX a. II pusė (literatūrinė
vertinimas mokant nuotoliniu būdų:
estafetė; 3 paketų nuorodos)
kodėl? Kaip?
📺 Viktorina „Knygų džiunglės“
🎬 ,,Ekspertai pataria'': Kiek
(Šilutės Fridricho Bajoraičio
nuotolinio ugdymo liks po
viešoji biblioteka)
pandemijos?
📺 Viktorina „Ką žinai apie
🎬 Švietimo pokyčių forumas 2021 |
knygą?“ (Pasvalio Mariaus
Menas mokyti(s) prasmingai
Katiliškio viešosios bibliotekos
🎬 Bendravimas, suprantamas
Gulbinėnų kaimo biblioteka)
visiems
📺 Viktorina „Savaitė su lietuvių
 2021–2022 ir 2022–2023 m.m.
pradinio, pagrindinio ir vidurinio
rašytojais“ (Kelmės Žemaitės
ugdymo programų bendrieji ugdymo
viešosios bibliotekos Maironių
planai, rekomendaciniai įkainiai už
bibliotekos vyresnioji
bibliotekininkė Birutė Paliulienė) VBE ir MBE
 Ugdymo procesas, mokant
📺 Viktorina "Ant krašto marės,
nuotoliniu būdu: iššūkiai, patirtys,
Palangos miestelėj" (Palangos
sprendimai
grąžinimo Lietuvai 100-mečiui;
 Lietuvių kalbos skyryba.
Palangos viešoji biblioteka)
Taisyklės, komentarai, patarimai
📺 Viktorina „Knygų džiunglės“
(2020)
(Šilutės Fridricho Bajoraičio
 Nuotolinio mokymo(si) /
viešoji biblioteka)
ugdymosi(si) vadovas
📺 Viktorina „Gėlės lietuvių
 Argumentacinio teksto planavimo,
poezijoje“ (Šakių viešoji
kūrimo, analizės ir vertinimo patirtis
biblioteka)
 Ką veikti paaugliams per
📺 Viktorina „LT – lietuviškai ir
karantiną? 32 būdai, kaip leisti laiką
tarmiškai“ (Šilutės Fridricho
namuose
Bajoraičio viešoji biblioteka)
 Skaitmeninės priemonės
📺 Viktorina „Ką žinai apie
nuotoliniu būdu
lietuvių kalbą?“ (Prienų krašto
🎬 Skaitmeninė medžiaga: kokia ji
muziejus)
turėtų būti, kad mokytojai galėtų
🎬 BP atnaujinimas. Lietuvių
veiksmingai ja pasinaudoti?
kalbos ir literatūros Bendrosios
Programos projekto pristatymas

 Kalendorinės šventės 
√ Sausis ir liaudies prietarai
√ Trys Karaliai, burtai ir žaidimai
√ Laisvės gynėjų diena
√ Šv. Paulius ir pusiaužiemis


 Lituanistinio švietimo ir kitos
aktualijos 
√ Sausio mėnesį gimę kūrėjai
√ Lietuvių kalbos naujienos (168
leidinys)


√ Kasdien atnaujinama informacija
@gimtojikalba paskyroje
ČIA.
V dalis. BENDROSIOS PROGRAMOS.
SKAITMENIZACIJA. SIUNTINIAI.
TECHNOLOGIJOS. VAIZDO ĮRAŠAI
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PROJEKTAS

Sutartiniai ženklai:  – siuntinys, 📺 – viktorina, 🎬 – vaizdo
įrašas, 📼 – garso įrašas,  – skaitiniai,  – technologijos
Visuomeninio maitinimo
terminologijos enciklopedija

