
 



1. Svetainėje https://www.pakartot.lt – lietuviškų pasakų lobynas, galintis praversti mokymuisi ir pramogai: 

profesionaliai skaitomos, kokybiškai įgarsintos įtiks išrankiausiam ir reikliausiam klausytojui. Yra ir 

tarmiškai sekamų pasakų, o jei norite paklausyti, kaip aktorius Aidas Giniotis pasakoja apie obuolį Antaną 

arba slieką Kiešą, junkite tiesiai čia: https://www.pakartot.lt/album/obuoliu-pasakos. Beje, ši svetainė 

neabejotinai džiugina įvairiausios muzikos mėgėjus: nuo nesenstančių šlagerių, patriotinių dainų, muzikos 

vaikams ir vaikiškų dainelių iki religinių, eksperimentinių ar hip hopo kūrinių. 

2. Norintiems skaityti užsienio kalbomis taip pat yra galimybių: ,,Spotify” svetainė siūlo nemokamų 

elektroninių knygų anglų kalba Audioknygos ; jei norėsite skaityti Instagrame „Insta Novels“, knygų 

ieškokite skiltyje Highlights. Project Gutenberg svetainėje rasite gausybę knygų nuo Homero „Odisėjos“ 

iki A. Christie Erkiulio Puaro nuotykių angliškai, prancūziškai, itališkai ir kt. kalbomis. 

Skaitantysvokiečiųkalba, naudodamiesi „Onleihe“ paslauga, gali tam tikram laikotarpiui nemokamai 

pasiskolinti skaitmenines knygas, garso įrašus, spaudą. 

3. Kai kuriuos žurnalus jau seniai galėjome pavartyti internete, kai kurie į jį keliasi dabar, nes kitaip negali 

pasiekti skaitytojų. Šiandien siūlome peržvelgti keletą periodinių leidinių: 

3.1. ,,IQ“ ir ,,IQ Life“ IQ ir IQ Life žurnalų naujausi numeriai internete nemokamai. Kol tęsis karantinas, 

galime skaityti išskirtinių asmenybių istorijas iš Lietuvos ir pasaulio, susipažinti su mokslo ir politikos 

aktualijomis. 

3.2. „Tarp knygų“https://issuu.com/tarpknygu/docs/2020_03kovo mėn. numeryje – Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui skirti straipsniai, medžiaga apie skaitmeninių komiksų 

skaitymą ir kūrimą, apie rašytoją Marių Katiliškį, įvairios kitos kultūros naujienos. 

3.3. „Psichologija tau“ http://www.psichologijatau.lt/home-i-preset/– populiarus pažintinis ir 

laisvalaikio žurnalas, kurio internetinio puslapio naujausiuose straipsniuose galima rasti ir šių dienų 

temų: nuotolinis mokymas, savijauta karantino metu. 

3.4. „Lamų slėnis“  http://www.lamuslenis.lt– apie interjerą, madas, augalus, maistą, fotografiją, 

keliones, jausmus ir visa kita, kas daugiau ar mažiau gali būti įdomu kiekvienam, radus laisvą 

valandėlę. 

4. http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt : privalomi ir rekomenduojami 5–8 klasių kūriniai, surūšiuoti pagal 

tematiką, išdėstyti pagal autorių abėcėlinį sąrašą, pateikta glausta, aiški skaitymo ir klausymosi instrukcija. 

Čia ne tik pedagogai, bet ir mokiniai, jų tėveliai gali rasti naudingos mokymuisi medžiagos, patrauklių 

lavinančių lietuvių kalbos, saugos ir sveikatos, gamtos mokslų užduočių. 

5. https://www.audioknygos.lt/78-nemokamos-lietuviskos-audio-knygos-3/ siūlo reikalingiausių visų laikų 

mokyklinių skaitinių, tinkamų nuo mažiausių iki vyriausių šeimos narių. Be nuolatinio sąrašo, čia vis 

įkeliama ,,Žinių radijo“ Savaitgalio skaitinių, aktualių straipsnių, įdomių konkursų. 

6. https://www.ibiblioteka.lt/libis-portal/el.-knygu-

skaitymas#pages/standart/document/search/searchWithRedirect.jsf?locale=lt_LT : daugiau kaip du 

tūkstančiai ne tik grožinių knygų įvairaus amžiaus skaitytojams. Be registracijos galima sužinoti, ar ši 

interaktyvi biblioteka turi pageidaujamą kūrinį, kokios knygos planuojamos išleisti. Skaityti galima 

prisijungus kaip viešosios bibliotekos arba bet kuriam skaitytojui. 

7. Jau ne kartą platinta informacija apie šiuo metu nemokamai atvertą „Vyturio“ biblioteką, tokia proga iš 

tiesų verta pasinaudoti. Dabar „Vyturys“ parengė specialų pasiūlymą su 400 skaitmeninių knygų rinkiniu 

mokyklai ir laisvalaikiui https://vyturys.lt/kodas/corona. „Vyturio“ garso 

knygos: http://bit.ly/vyturioknygos . 

8. Vyresniųjų klasių mokiniams, literatūros mokytojams ir visiems prasmingos poezijos mėgėjams verta 

atkreipti dėmesį ir apsilankyti, jei dar nesusiruošėte: gausus įvairių kraštų, skirtingo laikotarpio lietuvių 
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poetų kūrybos ir pokalbių garso įrašų laisvas ir nemokamas pasirinkimas šioje 

nuorodoje: https://www.lrt.lt/mediateka/audio/radijo-laidos/vidurnakcio-lyrika 

9. LRT vaikų radijo teatre priešmokyklinukai, 1–5 klasių mokiniai gali vėl ir vėl susitikti su princais, 

raganomis, Rasmusu klajūnu, Poliana, daktaru Dolitliu, Šarlote, kitais pamėgtais ir dar neatrastais pasakų 

bei literatūros veikėjais: https://www.lrt.lt/mediateka/audio/radijo-laidos/vaiku-radijo-teatras 

10. LRT taip pat siūlo 20-tuką naujų ir klasikos kūrinių, įskaitytų pačių autorių ir aktorių kaip radijo serialas 

ar teatras. Čia tikrai rasite ką nors dominančio: R. Kmitos ,,Pietinia kronikas”, A. Škėmos ,,Balta drobulė”, 

E. Ionesko ,,Pamoka”, S. Aleksijevič ,,Černobylio malda” ir kt., vaikams  – ,,Batuotas katinas”, ,,Bebrų 

bebras, arba Kaip pasistatyti namelį”: https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1143807/skaityti-galima-ir-

ausimis-lrt-rekomenduojamu-radijo-irasu-20-ukas 

11. Ši svetainė turbūt žinoma daugumai knygų mėgėjų dėl pasiūlymų kiekio, kaitos ir įvairovės. Šiuo metu 

galima nemokamai parsisiųsti dvylikos lietuvių klasikos autorių kūrinių ar rinkinių nuo K. Donelaičio iki 

K. Binkio, taip pat naujausių mokslo populiarinimo knygų filosofijos, politikos, psichologijos, gamtos 

mokslų temomis:  https://www.knygos.lt/lt/elektronines-knygos/nemokamos/ 
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