Naudingos internetinės nuorodos

Knygos, skaitymas, skaitymo skatinimas:
Vyturio lobynas: https://vyturys.lt/kodas/corona?fbclid=IwAR38UXQKJ3haqANuTMory0ZOa86itFEjWBlswT2GOMvi1PuffaEd7MfIKw

Skaitmeninės knygos čia: https://vyturys.lt/kodas/corona?fbclid=IwAR3h6IJ-bVBkTT4jJricxY3GbmJSMOHTqC2-iWaSqWr0EMOp4kYxJ2mi3U

Elektroninių knygų skaitymui – interaktyvi biblioteka https://www.ibiblioteka.lt/libisportal/#pages/standart/document/search/search.jsf?locale=lt_LT

Garso knygos čia: https://soundcloud.com/vyturys382449132/sets?fbclid=IwAR1tQEmyMyHOWpL4xurHCVTg1xBHDpj7iT_pwgYeXTL0WKpykd0CC0edX80h

Tomas Dirgėla skaito ištrauką iš knygos „Apie Raganos Šiokiostokios vaikus“:
https://www.ibbylietuva.lt/naujienos/ibbyvaikamskarantine-tomas-dirgela-skaito-istrauka-is-knygos-apie-raganossiokiostokios-vaikus/?fbclid=IwAR35b4mtkipKxC1-aU4F_dA2OgiydfewtRnxQeg5X75IghSObcELP0UJO7Q

78 nemokamos lietuviškos audio knygos: https://www.audioknygos.lt/78-nemokamos-lietuviskos-audio-knygos3/?fbclid=IwAR0GKl-OdwzWlhnBnYsO3ooRjrGZD40dxTuCI-X-BsqESpO5gjjUWNRQ_q8
Rašytojai dovanoja audio knygas https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/prie-15min-iniciatyvos-ne-vienasnamuose-jungiasi-garsus-rasytojai-dovanoja-audioknygas-56-1292814?fbclid=IwAR3Dvz5fZQu_MZvQfsaSMLEOT_ourBq320uSOj7Uq8oXSrgv6nxP9_4s8g
Lietuvos aklųjų bibliotekos knygos https://www.labiblioteka.lt/naujienos/karantino-laikotarpiu-paprastesneregistracija-virtualioje-bibliotekoje-elvis/361?fbclid=IwAR11tqsgnHB4f381CLzVSARsfJI9DmWi29wfD8C45QMSPxBSnEz2wzE6_U

Ezopo pasakėčios: ww.youtube.com/watch?v=nOxbWnwN4hI&fbclid=IwAR3GbrMqZC7R0-8w-PpykFesiGAu9lytK6X7GGJf5a5UW_Q2vIRrn9j8UI

Nemokamos elektroninės knygos:
https://knygos.lt/lt/elektronines-knygos/nemokamos/?fbclid=IwAR0EcTnEIjAy4qXQsEr51ODx8Jq0tGdi8wDinl2UjCsu4tD2QIjLSSIg8w
http://skaitykle.lt/eknygos/t/nemokamos/?fbclid=IwAR14GzJZspEdWePEd0H23XmbvQ6jpVfPkqWNjFA3DpyXF1EsSSjJ4xcgJRc
https://naujasvardas.lt/?fbclid=IwAR0_U6CCB6GfF88_vJ7ECGm50UoreQvwDKPTYYF3JsYpAhIBb3nb632pO78
https://arskaitei.lt/produkto-kategorija/top-kategorijos/nemokamosknygos/?fbclid=IwAR2q26lF23epR2eXLHFY64ObOr7ON_QNI3j0pqRj-dzWwWOF_E3wtQGkS2k

Daugiau nei 20 000 atvirosios prieigos el. knygų įvairiomis temomis:
https://lnb.lt/naujienos/5193-atvirosios-prieigos-el-knygu-platforma-open-researchlibrary?fbclid=IwAR2BCd7u7c4V91Wjm-H3YJ2YidiowlNRKM7drl1XCDrkS6QhDbM4KzH32qw

Knygos vaikams anglų kalba:
http://en.childrenslibrary.org/?fbclid=IwAR1z3tNTID04sd2dmADMr3NUTnmz5DmISNKkGnQ3vREgscu4h_z0O8oQfs
http://www.openculture.com/2016/08/enter-an-archive-of-6000-historical-childrens-books-all-digitized-andfree-to-readonline.html?fbclid=IwAR2GIbLj9nadKcCNOL8Yl6tNiDXFWk8D84Z2nCmJdPYD2L3Av8rOMbLGw-A
Knygų apžvalgos:
„Mažoji Fadetė“ https://www.kaunas.mvb.lt/knygos-mazoji-fadeteapzvalga?fbclid=IwAR39_2STPQkIH6Y3AvCUtyoT8a_TstHdRSixsEoLsmI5zd0pygZLJsx3UIs
„Jie nežino ką daro“ https://www.kaunas.mvb.lt/knygos-jie-nezino-ka-daroapzvalga?fbclid=IwAR2ycbijJgy_7NX1t4jG5l2UiSwN9Y4jFc_XfZY_reyUR2aqIcQ25XLyU2I
Žurnalas „Literatūra ir menas“:
https://literaturairmenas.lt/zurnalas/3700?fbclid=IwAR0VZmK9dU0YZ6s72yB95gesjgmu1_AXfadQhXYcEfE
sg84qYxZbpZ2a9xk

Tėvams:
Nuotolinis mokymas „kaip išgyventi tėvams“ vebinaras
https://www.youtube.com/watch?v=UCFg_dYdWoA&fbclid=IwAR20zbpxv1efyvHqmXBEP0CRVyo_wQ3yz02LxWq8MP6I6S8vtr0eEsjIj0
Į kokias knygas turėtų atkreipti dėmesį paaugliai ir juos norintys geriau suprasti tėvams?
https://www.delfi.lt/kultura/naujienos/ka-skaityti-paaugliams-ir-ju-tevams.d?id=83718529
Kaip padėti vaikui, turinčiam skaitymo, rašymo sutrikimus
https://www.facebook.com/events/589144565144927/
Ką svarbu žinoti mokinių tėvams dėl vaikų mokymosi nuotoliniu būdu?
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/ka-svarbu-zinoti-mokiniu-tevams-del-vaiku-mokymosi-nuotoliniubudu-233-1295380?fbclid=IwAR0G_qvT1sWsLRj7He6m0vqTOLIBODMOPDpnIQp8ofyGkA6G_GERAdAfAs0

Kultūros paveldas (muziejai, galerijos, parodos):
Kultūros vartotojus turėtų sudominti Kultūros paveldo registras – nekilnojamojo ir kilnojamojo kultūros
paveldo vertybių https://www.kpepis.lt/. Šioje svetainėje taip pat galima savarankiškai sudaryti maršrutus ir
aplankyti Lietuvos kultūros paveldo vietas virtualiai.
Interneto svetainėje https://www.epaveldas.lt/home yra sukauptas milžiniškas skaitmeninis lobynas,
užtikrinama greita ir patogi prieiga prie tūkstančių meno kūrinių, knygų, laikraščių, rankraščių tekstų,
žemėlapių, garso įrašų. Tai – Lietuvos kultūros paveldo elektroniniai vartai.
Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos https://www.limis.lt/ viešojoje prieigoje yra
prieinama informacija apie didelę dalį muziejuose saugomų suskaitmenintų kultūros paveldo objektų –
eksponatų ir kitų vertybių, taip pat yra suformuota arti šimto teminių virtualių parodų.

Virtualių parodų svetainėje http://parodos.emuziejai.lt/ vartotojai gali peržiūrėti muziejuose sukauptus ir
saugomus vertingiausius, įdomiausius, lankytojus labiausiai dominančius eksponatus. Pristatomi ir unikalūs
kultūros paveldo objektai, saugomi privačiose kolekcijose ar įstaigose, taip pat ir veikiančiose užsienio
šalyse, su kuriomis Lietuvos muziejai yra sudarę bendradarbiavimo sutartis, kartu įgyvendina kultūros
paveldo skaitmeninimo ir sklaidos projektus.
Išskirtiniai kultūros paveldo objektai prieinami ir interneto svetainėje https://www.muziejai.lt/lobiai/.
Lietuvos muziejų panoraminės nuotraukos skelbiamos interneto svetainėje www.panoramos.lt, o 3D
skaitmeninių vaizdų virtualios parodos pasiekiamos adresu https://sketchfab.com/limis/collections.
Lietuvos dailės muziejus siūlo vaikams pažintį su Vilniaus istorija, kultūra ir architektūra spalvinant
internetines knygas „Miesto įkūrimas“ ir „Miesto gyvenimas“ https://www.ldm.lt/spalvink-vilniu/.
Jas sukūrė Lietuvos muziejų informacijos ir skaitmeninimo centras (LIMIS).
Skaitmeninėje Europos Sąjungos (ES) kultūros paveldo platformoje https://www.europeana.eu/lt/ laukia
keliasdešimt milijonų literatūros, muzikos, vaizduojamojo meno ir kitų kūrinių, kuriuos skelbia tūkstančiai
ES atminties institucijų: bibliotekų, muziejų, archyvų. Šioje platformoje suskaitmenintų Lietuvos kultūros
paveldo objektų skaičius 2019 m. – 199,2 tūkst.
Lietuvos muziejų galerijos: https://welovelithuania.com/nemokamas-muzieju-lankymas-neiseinant-isnamu-virtualios-lietuvos-muzieju-galerijos/
Pasivaikščiokite po pasaulį... sėdėdami namuose (tinka ir tėvams, ir vaikams!):
https://www.laimesdieta.lt/laisvalaikis/pasivaiksciokite-po-pasauli-sededami-namuose-tinka-ir-tevams-irvaikams/?fbclid=IwAR2NNqbnuNYS8UY097USj0r_cypd-G1qedinghb2zVAKLoCPHyQGOuOFDgw

12 garsių muziejų virtualios ekskursijos https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1152184/12-garsiu-muziejusiulo-virtualias-ekskursijas-kuriose-galite-dalyvauti-nepakildami-nuo-sofos?fbclid=IwAR2KOpUjQu5tL3CLttvnwTdMEKV-6thgGkqDgB0i7PNg0fw59mBtEQfP3I

Nuo Londono iki Seulo https://www.delfi.lt/projektai/susijungiam/nuo-londono-iki-seulo-12-garsiu-muzieju-siulovirtualias-keliones.d?id=83805721
Virtualūs turai po Lietuvos lankytinas vietas: https://welovelithuania.com/virtualus-turai-po-lankytinas-vietaslietuvoje/

Virtualus turas, žaidimas po Kauno miestą ir rajoną: https://www.kaunas.mvb.lt/virtualus-turas-ir-zaidimasmano-gatve-360-laipsniukampu?fbclid=IwAR0deyAsYXuoiEWbmNxWQwFtWWXkL_T5aPr0pqlYMnIpOHjCwMJWLJj6zCM

Paroda „Įsikūrę prie Nemuno“ https://www.15min.lt/kultura/naujiena/vizualieji-menai/kauno-apskrities-viesojibiblioteka-siulo-virtualias-parodas-ir-zaidimus-9291291784?fbclid=IwAR3cCgkoSJ4SeZR9ZJqz0mUJWkEl1tL46sGNFzDqGL58jLJRu3I8Qu3KQbI
Prienų kraštas
http://www.prienubiblioteka.lt/prienu_krastas/?fbclid=IwAR0bqdVFrk3tECG3Djy9ooBg3p7Blzd6aW1EzLRRl9OFo
N_-w54M33HRNHc

10 Pasaulinio lygio muziejų https://airguru.lt/pasiulymai/pasivaiksciok-po-10-pasaulinio-lygio-muzieju-tiesiogsavo-kompiuterio-ekrane/?fbclid=IwAR14jcJnpK0b0WJG-z7aUi3aNYkdHqW9grKPdn917FCe4bC58n4yYNTAuxQ

Šilutės Hugo-Šojaus muziejus, virtualus turas https://welovelithuania.com/silutes-hugo-sojaus-muziejus/

Lietuvos tarpukario architektūra https://welovelithuania.com/atraskite-lietuvos-tarpukario-architekturavirtualus-gidas/

Lankytinos vietos Kaune https://welovelithuania.com/lankytinos-vietos-kaune-virtualus-turai/
Vilniaus pilių teritorija https://welovelithuania.com/vilniaus-piliu-teritorija-virtualus-turas/
Klaipėdos laikrodžių muziejus https://turai.vturai.lt/2_laikrodziai_lt/
Palangos Gintaro muziejus https://welovelithuania.com/palangos-gintaro-muziejus-virtualus-turas/
Lietuva 360° www.lietuva360.lt

Kinas nemokamai:
Lietuvos dokumentinio kino internete svetainėje http://www.e-kinas.lt/ titulinis pateikiama Lietuvos
centriniame valstybės archyve saugoma senoji dokumentika – filmai ir jų aprašai. Šiuo metu čia yra šiek tiek
daugiau nei 100 pavadinimų senųjų lietuviškų dokumentinių filmų su jų aprašais lietuvių ir anglų kalbomis.
Interneto svetainėje http://www.sinemateka.lt/ prieinami suskaitmeninti ir restauruoti dokumentiniai filmai
ir videomeno darbai, saugoti VHS formatu. Nepriklausoma sinemateka – VšĮ „Meno avilys“ projektas.
Lietuviška kino klasika https://welovelithuania.com/lietuviska-kino-klasika-nemokamai-internetu/

Teatras:
Kauno dramos teatras
https://www.facebook.com/kaunas2022/videos/4172617556097165/?v=4172617556097165
Spektaklis vaikams „ Lapė yra laimė“ https://tikraknyga.lt/spektaklis-laime-yra-lape/

Muzika:
https://lnb.lt/naujienos/5192-naxos-music-library-klausykitesnamuose?fbclid=IwAR3p8LqnPvq4TvFw_oiRCANY2dc9G5YP60gBTWhw6afq8Zvjhsa4dWC8z6g
Lietuviškos muzikos portalas https://www.pakartot.lt/

Užduotys, Žaidimai
Užduotys apie gamtą https://welovelithuania.com/gamtininkai-siulo-nemokama-platforma-vaikamskurioje-gausybe-uzduociu-apie-gamta/
Top 7 virtualūs užsiėmimai vaikams, kurie sudomins ir tėvus https://pusemuses.lt/mokomeskitaip/?fbclid=IwAR3txlc2vNWbZksUfvdE15cNIlDA3Yh_qzcTC_flp9O0AYG5QTnbAeiWGYg

Mažosios Lietuvos istorija https://www.silutesmuziejus.lt/news/edukacinis-zaidimas-senosios-silutesslepiniai/?fbclid=IwAR0Z7z0nsHfbu7PJrDYaqnUPRK8w5U4A3YNIUY2wJR4Hfg1SWXLMWXxlXAg

Kūrybinės dirbtuvės (rankdarbiai, piešimas):
https://tikraknyga.lt/kurybines-dirbtuves/
rankdarbiai namisėdoms
https://www.youtube.com/watch?v=301Noz0zkn4&fbclid=IwAR15XHowQUVjopnE6FSGw3MF667dYY6
28s5NrmPnHluQiHSetmoRJtNJ1aY
rankdarbiai namisėdoms https://www.facebook.com/events/904429670011360/
skaitmeninė savaitė https://www.kaunas.mvb.lt/skaitmeninesavaite?fbclid=IwAR2F_bfNfhFkAuy7pLhskstc4yRavNaXkSYenv_tN9M-Rr1V44HH-Wju020
dirbtuvės pats sau https://www.lnb.lt/naujienos/5228-dirbtuves-pats-sau-savarankiskos-edukacijoszingsnis-pozingsnio?fbclid=IwAR2Op1r3giUH5NUuHZ3Co1VCHpuEvoi8iWkBHG8B4rl3udRFPwnb5XqnKSo

Saugus internetas , „Be patyčių“
https://www.bepatyciu.lt/tevams/apie-elektronines-patycias/
https://www.facebook.com/watch/?v=2515066148599735
https://www.facebook.com/vaikulinija/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBNh0c7HWslLMV63VVBiL1YFhTnATfLZkPMIuadtsED7VHmLCGdGa-4kMktpKBeXz4iE_xAnZFHQuh

