
 

 

MOKYMO PRIEMONIŲ SĄRAŠAS 

 

GEOGRAFIJA 

CD Lietuvos geografijos atlasas. Leidinys skirtas Lietuvos moksleiviams, mokytojams ir 

visiems, besidomintiems krašto geografija. Jame pateikiami teminiai žemėlapiai, 

atspindintys svarbiausius šalies  bendrosios geografijos ypatumus ir gamtines 

geografijos temas. 

  

CD Bendroji geografija. Pasaulio geografinės zonos. Programoje surinkta medžiaga apie 

viso Pasaulio geografines zonas. 

 

DVD Egiptas 

DVD Tibetas 

ISTORIJA 

CD “Pilietinis ugdymas Lietuvoje”  

CD  Gimtoji istorija, I ir II d. 

7 iki 12 klasės.  Lietuvos istorijos vadovėlis yra skaitmeninė mokymosi priemonė. Ji 

pagrįsta moderniausių technologijų galimybėmis perteikti istoriją įtaigiomis 

priemonėmis – vaizdo siužetais, muzika, kompiuteriniais žaidimais, elektroninėmis 

užduotimis ar teminiais siužetais.  Vadovėlyje nuosekliai perteikiami esminiai 

Lietuvos istorijos klausimai nuo seniausių laikų iki 2000 metų. Didžiausias dėmesys 

čia skiriamas Lietuvos valstybingumo istorijai, svarbiems visuomenės ir kultūros 

istorijos klausimams. 

CD Holokauskas Lietuvoje. 

 Kompaktinėje plokštelėje pateikiama svarbiausia istorinė (tekstinė ir vaizdinė) 

informacija apie nacistinę okupaciją, svarbiausius to meto Lietuvos istorijos įvykius, 

žydų padėtį ir naikinimą. 

CD Lietuva iki Mindaugo. 

CD  Istorijos laboratorija . 

Lietuvių istorijos priemonė skirta tiems, kurie nori kuo daugiau sužinoti apie praeitį 

ir patys atrasti begalę istorinių tiesų. 

DVD Įdomioji Lietuvos istorija  

CD 1990 kovo 11 d. Lietuvos pasirinkimas: nepriklausomybė. 

 Šiame diske užfiksuoti ne tik svarbiausi tų dienų momentai ir dokumentai, bet ir 

žvilgsnis iš šalies – užsienio korespondentų, informacinių agentūrų pranešimai, foto 

ir video medžiaga, straipsniai spaudoje, politiniai pareiškimai. Tai objektyvus 

istorinis dokumentas, leidžiantis prisiminti ir suvokti, ką 1990-ųjų kovo 10-12 

dienos reiškė Lietuvai ir pasauliui. 

CD Pilietinio ir tautinio ugdymo projektas „Gyvosios istorijos edukacinė klasė gamtoje“ 

DVD Lietuva II-jame  pasauliniame kare. Kino dokumentika. Režisierius 

R.Šilinis.Trukmė 52 min.Chronologine tvarka pateiktas siužetas iš Lietuvos kino 

archyvuose saugomos medžiagos. Pavadinime nurodyti pasakojimo rėmai praplėsti 



lakonišku prologu (Molotovo-Ribentropo paktas, Lietuvos jungimas į Sovietu  

Sąjungą) ir simbolišku epilogu (tremtys, ginkluota rezistencija, Sausio 13-oji, 

Medininku žudynės, Rusijos kariuomenės išvedimas) istorinis įvykių kontekstas 

Įtvirtina nuostatą, kad okupacija, o tuo pačiu ir Antrasis pasaulinis karas Lietuvai 

baigėsi 1993 metų rugpjūčio 31 dieną, sovietinei kariuomenei palikus šalį. 

DVD Saulės mušis. 

CD Dievo paukšteliai. 

Filmas apie lietuvius karo pabėgėlius, 1944-1950 matais radusius prieglobsti DP 

stovyklose Vokietijoje ir Austrijoje 

DVD Pačios keisčiausios sąjungos  istorija. + Knyga Idėjos istorijos pamokoms (pagal 

dokumentini filmą pačios keisčiausios sąjungos  istorija 

BIOLOGIJA IR GAMTA 

CD 

 

Lietuvos miškuose.  

Dviejų dalių dokumentinis filmas. Tai išsami mokomoji-pažintinė priemonė, 

informuojanti visuomenę apie ūkininkavimą valstybiniuose miškuose: jų atkūrimą, 

priežiūrą, apsaugą, gamtos išteklių naudojimą, biologinės įvairovės išsaugojimą bei 

kt. 

CD „Lietuvos žaliasis rūbas“. 

Mokomasis atlasas. Atlase yra per 1600 spalvotų fotografijų, kuriose galime pažinti 

savo šalies rūšis ir sužinoti jų pavadinimus. Kerpės, dumbliai, samanynai, 

pataisūnai, asiūklūnai ir. Kt. Lotynų kalba botanikoje ir mikologijoje.   

CD Fotosintezė/Ląstelės sandara/ Mejozė/mendelio genetika/Žiedas 

DVD Pasivaikščiojimas su dinozaurais.  

Režisierius T.Haines. trukmė 230 min. 

Kompiuterinių technologijų dėka galime matyti realistiškai sukurtą pasaulį, kuriame 

gyveno dinozaurai. 

DVD  Migruojantys paukščiai.  

Migruojančių paukščių  istorija – tai pažado grįžti istorija. Atlikdami sunkius 

skrydžius (kartais kelių tūkst. kilometrų ilgio) praskrisdami pro aukštas viršukalnes, 

bet kokiu oru pralėkdami pro vandenynų gilumas, įkaitintas dykumas, jie vedami 

vienintelio tikslo-išgyventi... 

FIZIKA 

CD Fizikos  mokymas (- anglų  kalba) Elektroninių grandinių pavyzdžiai su 

“CROCODILE TECHNOLOGY” programa. 

CD Mokomosios priemonės: elektra; elektronika; mechanika; optika; termodinamika; 

anatomija. 

CD Mokomosios programos mokiniui ir mokytojui: fizika; chemija; geografija; 

matematika; programavimas; animacija; kalbos; grafika; muzika  ir kt. 

CD Astronomijos integracija 

CHEMIJA 

CD Chemijos pamokos su “CROCODILE CHEMISTRY”programa.  

Programa leidžia atlikti įvairius chemijos eksperimentus  virtualioje chemijos 

laboratorijoje ir iliustruoti chemijos pamokas. 

CD Chemija. Auksas. 

CD Organinė chemija. Nemetalai. Bendroji chemija 



MATEMATIKA 

CD „Žaidžiame matematiką“ Tiesinės lygtys 

CD Žaidžiame matematiką“ Dešimtainės trupmenos 

CD Žaidžiame matematiką“ Aritmetikos treniruoklė 

CD Dešimtukas“. Mokomasis matematikos žaidimas I klasei. 

CD „Stereometrija ir erdviniai kūnai mokyklos kurse“. 

CD Matematika 9 su Dinamine geometrija. 

CD Dinaminė geometrija. Vaizdinė geometrijos priemonė. 

CD Lokalizuota „FREE PASCAL“ programavimo sistema. Mokomoji kompiuterinė 

priemonė. 

CD IMAGINE LOGO Tai nauja Logo sistema integruota su internetu, galinga  

animacija ir gausiomis multimedijos galimybėmis. „Imagine Logo“ yra šiuolaikinė 

mokymosi aplinka, pagrįsta konstruktyviaisiais  darbo metodais, skirta piešti, 

modeliuoti, programuoti, kalbos atžvilgiu suderinama su „Komenskio Logo“ 

programa. Pagrindinės mokyklos informacinių technologijų mokymo programoje 

yra numatytas modeliavimo kursas 5-6 klasėse, rekomenduojamas naudoti Logo 

sistemą. Be to 9-10 klasių informacinių technologijų kurse siūloma algoritmus rašyti 

arba paskalio, arba Logo programavimo kalbomis. 

CD Bendrosios ir mokomosios atvirosios programos 

CD Infotestas . Testų kūrimo ir vykdymo programa. 

 

CD Šaltinėlis. Mokomasis žaidimas vaikams. Šis kompaktinis diskas-mokomųjų 

žaidimų rinkinys pradinikams. Vaikų laukia kelionė, kurioje jie turės atlikti įvairias 

užduotis. Žaidimai yra susieti su elementoriaus „Šaltinėlis“ mokymosi skaityti 

tarpsniais, užduotys, kaip ir elementoriuje, vis sunkėja. 

DAILĖ 

CD Užsienio klasikinio meno enciklopedija. Kompaktinė plokštelė supažindins Jus su 

vaizduojamojo meno ir architektūros istorija nuo senųjų civilizacijų iki XIX 

amžiaus.Joje rasite ir apie pasaulinės kultūros vystymosi prisidėjusių tapytojų, 

skulptorių ir architektų biografijas bei informacijos apie didžiausius pasaulio 

muziejus ir meno kolekcijas. Enciklopedijos pritaikomumas pagrindinės ir vidurinės 

mokyklos 7-10 kl. ir 11-12 kl. Pamokose. 

CD  Mokomoji kompiuterinė priemonė ARS II dalis „Meno epochos ir stiliai“ – tai 

virtuali dailės pažinimo programa, skirta vidurinių bendrojo lavinimo mokyklų 

moksleiviams.. programoje pateiktos teorinės ir istorinės žinios gausiai iliustruotos 

žymiausiais pasaulio kūrėjų darbais. Programoje galima rasti dailės terminų žodyną. 

MUZIKA 

CD Eduardas Balčytis-Muzika V klasei. Tai universali metodinė mokymo priemonė 

pagrindinių ir vidurinių mokyklų moksleiviams. 3 CD muzikos įrašų komplektas 

parengtas pagal V klasės muzikos mokymo programą 

CD Eduardas Balčytis-Muzika VI klasei. Tai universali metodinė mokymo priemonė 

pagrindinių ir vidurinių mokyklų moksleiviams. 3 CD muzikos įrašų komplektas 

parengtas pagal VI klasės muzikos mokymo programą 

CD Eduardas Balčytis-Muzika X klasei. Tai universali metodinė mokymo priemonė 

pagrindinių ir vidurinių mokyklų moksleiviams. 4 CD muzikos įrašų komplektas 



parengtas pagal X klasės muzikos mokymo programą 

CD Eduardas Balčytis-Muzika IX klasei. Epochų muzikos antologija. Senovės muzika, 

Viduramžių muzika, Renesanso muzika, Baroko muzika, Klasicizmo muzika, 

Romantizmo muzika, Impresionizmo muzika, XX amžiaus muzika. 

CD Evaldas Vyčinas „Ei, smūtna liūdna mano širdelė“ . 

Antano ir Jono Juškų surinktos ir išleistos dainos 

CD Antonio Vivaldi 

CD The Waltz 

Waltz of The Flowers „Eugene Onegin“  „Giselle“ 

CD Ludwig  Van Beethoven 

Symphony No. 5 

CD Ludwig  Van Beethoven 

Favorite Piano Sonatas 

CD J. S. Bach 

CD Wolfgang Amadeus Mocart  

Sonatas, Fantasies, Variations 

CD Tchaikovsky 

CD Wolfgang Amadeus Mocart 

Melodic Masterpieces 

CD Johann  Strauss II 

The Romance of Vienna 

CD Schubert 

CD Giuseppe  Verdi 

REQUIEM 

CD PAGANINI  Collection 

CD ROSINI 

Various Ouvertures 

CD Griežikai. Be muzikos nėra linksmumo 

Metodinė 

priemonė 

L.  Bajorūnienė. Muzikos konspektas mokykliniam egzaminui.  

O. Pučinskaitė. Augu ir dainuoju.  

G. Kalinas. Aranžuotos lietuvių liaudies dainos.  

G. Kalinas. Dainų rinkinys vaikams. 

PREVENCIJA 

CD Mokyklinės akimirkos . Metodinės rekomendacijos.  

CD Dokumentinis filmas moksleiviams „Varpas visiems“.  Dokumentinis filmas 

rekomenduojamas naudoti kaip metodinę-vaizdinę priemonę diskusinių renginių, 

skirtų veikiančių medžiagų vartojimo prevencijai, metu. 

DVD Projekto „Mokykla be uniformos“ jungtinis filmas 

DVD Socialinio gyvenimo mitologija ir kasdienybė 

DVD Saugaus eismo patarimai 

DVD Finansinio švietimo patarimai 

DVD Pilietinio dalyvavimo patarimai 

CD Atraskime humanitarinę teisę + Mokytojo ir mokinio knyga  

 “Jaustis kaip namie”. Pabėgėlių integracija Europoje.  

 Pabėgėliai. Metodinė medžiaga mokytojams. 

LIETUVIŲ KALBA 



Lietuvių kalbos 

rašybos 

kompiuterinis 

sąvadas 

 

 Šios kompiuterinės  programos paskirtis –priminti pagrindines lietuvių rašybos 

taisykles, įtvirtinti jas, formuoti taisyklingos rašybos įgūdžius. Mokymo 

priemonė sudaryta iš rašybos žaidimų, gramatikos, pratimų, diktantų. 

Lietuvių 

tautosaka 

 

Šiuolaikinė tautosaka. Tautosakos rinkimo ir tyrinėjimo istorija. Pasakojamoji 

tautosaka. Dainuojamoji tautosaka. Apeiginė tautosaka 

Žodis po 

žodžio  

 

Programa skirta tiems, kurie nori daugiau sužinoti apie lietuvių kalbos leksiką ir 

susipažinti su svarbiausiais kalbos kultūros reikalavimais. Čia glaustai dėstoma 

teorija ir pateikiama pratimų. Ją galima naudotis mokyklose bei mokantis 

savarankiškai.  

Lietuvių tarmės  

 

 

Žodynas yra ne tik mokomasis, bet ir aiškinamasis, lyginamasis, etimologinis. 

Smalsus mokinys jame galės rasti įvairių sričių informacijos, kuri perteikiama 

tekstu, garsu ir vaizdais.  

Kompiuterinis 

tarptautinių 

žodžių žodynas 

INTERLEKSIS 

 

Kompaktiniame žodyne realizuota išplėstinė asociatyvinė paieška, t.y. pagal 

vieną ar kelis požymius randamas su jais susijęs žodis. Bet kokia paieška 

reaguoja ne tik į tarptautinius, bet ir į bendrinės kalbos žodžius, tad analogiškai 

galima gauti sąrašus tarptautinių žodžių 

Dabartinis 

lietuvių kalbos 

žodynas 

 

Jame pateiktas didelis pluoštas bendrųjų kalbos žodžių, šiek tiek įdėta plačiau 

vartojamų dalykinės, šnekamosios kalbos, regioninių (tarminių), taip pat 

ankstesnės ir šiuolaikinės grožinės literatūros, ypač klasikų raštų, reikalingų 

tekstams suprasti. Iš viso žodyne yra apie 50 tūkstančių žodyno straipsnių, į juos 

sudėta beveik 80 tūkst. žodžių. 

Iš Panevėžio 

krašto 

tautosakos 

 

Dainos, pasakos, sakmės. Skirta Panevėžio 500 m. jubiliejui. 

Lietuvių-Rusų 

ir Rusų-

Lietuvių kalbų 

žodynas 

 

Žodyne sudėti plačiau vartojami bendrinės kalbos žodžiai. Lietuvių-rusų kalbų 

dalyje pateikiama apie 12000, o rusų-lietuvių kalbų dalyje- apie 20000 žodžių. 

Klausomieji 

tekstai 

„IŠTARK“  

Taisyklingos tarties mokomoji knyga ir kompaktinė plokštelė – padės lavinti 

atskirų lietuvių kalbos garsų tartį, formuoti kirčiavimo  įgūdžius.  

Lietuvos 

knygos 

veikėjai. 

Biografijų žodynas.   

CD Kūryba ir tradicijos 

DVD Įsimylėję 

Lietuvą 

Filmas lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų kalbomis. Šis filmas  padės istorijos, 

geografijos, lietuvių kalbos pamokose vaizdžiai supažindinti  moksleivius su savo 

krašto istorija ir tradicijomis. Ugdyti pilietiškumą, žadinti pasididžiavimą savo 

krašto praeitimi ir dabartimi, kraštovaizdžio grožiu. Mokyti užsienio kalbų, nes 

filmą galima žiūrėti ir komentarų klausyti ne tik lietuviškai, bet ir anglų, vokiečių 

bei prancūzų kalbomis.  

DVD Dievų Filmas sukurtas B.Sruogos romano „Dievų miškas“ motyvais. 



miškas 

DVD Džiazas Filmas pastatytas pagal J. Grušo tragikomediją „Meilė, džiazas ir velnias“. 

DVD Lietuvių 

etninė kultūra 

 Gyvūnijos pasaulis etninėje kultūroje. 

DVD 

Knygnešiai 

Knygnešiai, rizikuodami savo gyvybėmis, gelbėjo lietuvių kabą, kontrobanda 

gabendami iš Prūsijos į Lietuvą knygas, laikraščius, žurnalus uždraustais 

lotyniškais rašmenimis ir dalydami jas pogrindinėse mokyklose. 

DVD Prieš 

parskrendant į 

žemę 

Tai lyriška ir asketiška esė apie vaikų ligoninę, joje gaunamas stiprybės ir meilės 

pamokas. 

DVD 

Mindaugas 

Poetinė J.Marcinkevičiaus tragedija apie tikrą ir tariamą patriotizmą, apie valdžią, 

užkovotą krauju. Tragedijos veiksmo laikas – XIII amžius. Laikas, kada valdant 

kunigaikščiui (o vėliau karaliui) Mindaugui, Lietuva išaugo ir sutvirtėjo. 

DVD Baladė 

apie Daumantą 

Poetinis-dokumentinis atsiminimų filmas, pasakojantis apie Lietuvos partizanų 

kovas prieš Sovietų okupaciją pokario metais, bei partizanų vadą Juozą Lukšą-

Daumantą. 

DVD Marius 

Katiliškis-iš 

atsiminimų 

Tai filmas apie vieną garsiausių šio amžiaus Lietuvos prozininkų – Marių 

Katiliškį, didžiąją gyvenimo dalį gyvenusį emigracijoje – JAV, Čikagoje. 

DVD Vaikai iš 

„Amerikos“ 

viešbučio 

1972 metai, Kaunas. Maža  paauglių grupelė slapčia klausosi  Liuksemburgo 

radijo, patiria pirmąją meilę, svajoja. 

DVD Šešiolikmečiai 

DVD Mokykla be uniformos 

DVD Lietuva (angl. kalba) 

ANGLŲ KALBA 

CD Kompiuterinis Anglų-Lietuvių kalbų žodynas. ALKONAS 
 ENTERPRISE 1 Beginner Student’ s Book 

 ENTERPRISE 1 Beginner Teacher’s Book 

 ENTERPRISE 1 Beginner Grammar St. Book 

 ENTERPRISE 1 Beginner Grammar TB 

 ENTERPRISE 1 Beginner Test Booklet 

Class cassettes (3) ENTERPRISE 1 Beginner  

Video PAL (1) ENTERPRISE 1 Beginner  

 ENTERPRISE 4 Intermediate Teacher’s Book 

 ENTERPRISE 4 Intermediate Workbook 

 ENTERPRISE 4 Intermediate Test Booklet 

 ENTERPRISE 4 Intermediate Video Activily Book 

 PC Writing Teacher’s Book 

Class cassettes (4) ENTERPRISE 4 Intermediate  

Video PAL (1) ENTERPRISE 4 Intermediate  

 ENTERPRISE Plus Pre-Intermediate Teacher’s Book 

 ENTERPRISE Plus Pre-Intermediate Student’ s Book 

 ENTERPRISE Plus Pre-Intermediate Workbook 

 ENTERPRISE Plus Pre-Intermediate Test Booklet 

 ENTERPRISE Plus Pre-Intermediate Video Activily Book 

Class cassettes (5) ENTERPRISE Plus Pre-Intermediate  

Video PAL (1) ENTERPRISE Plus Pre-Intermediate  

CD Golden Key  

CD Super English   

DVD Anglų kalba 24/7  



RUSŲ KALBA 

Video Peterburgas 

Video Белые ночи.  Петербурская коллекция Санкт-Петербурга 

Video Старая Москва 

Video Автомовиль, Скрипка и Собака Клякса 

Video Айволит -66 

Video Али-баба и сорок разбойников 

Рикки-тикки-таби 

Жил-был пес 

Video Возвращение блудного попугая 

Волшебное кольцо 

Ежик должен быть колючим? 

Video Ничуть не страшно 

Змей на чердаке 

Так сойдет? 

Аленький цветочек 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


