Ikimokyklinis ir pradinis ugdymas
1. www.upc.smm.lt/suzinokime/bp/
Pradinio ugdymo BP (Bendrosios programos)
Metodinė medžiaga. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas
2. http://www.upc.smm.lt/
Ilgalaikių planų pavyzdžiai
3. http://www.upc.smm.lt/projektai/tobulinimas/apie.php
Vykdomi projektai
4. http://www.smm.lt/ugdymas/bendrasis/ugd_programos.htm
Švietimo ir mokslo ministerijos tinklalapis, pradinis ugdymas
5. http://pradinisvilnius.jimdo.com/
Vilniaus m. pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio svetainė
6. http://portalas.emokykla.lt/bup/Puslapiai/pradinis_ugdymas_bendras.aspx
Emokykla, pradinis ugdymas. Dirbantiems su pirmokais. Reikia registruotis, 3 mėn.
narystė – 10 lt. Mokytojų patirtis.
7. http://mokinukai.jimdo.com/kolega-kolegai-atnaujinta/?logout=1
Matematikos pamokoms, dirbantiems su pirmokais.
8. http://www.slideboom.com/presentations/274035/12-m%C4%97nesi%C5%B3
Mokytojų patirtis.
9. http://vadoveliai.emokykla.lt/
Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazė
10. www.sokvadoveliai.lt
leidyklos „Šviesa“ „Šok“ serijos vadovėliai
11. http://vadoveliai.emokykla.lt/Naujausivadov%C4%97liai.aspx
Naujausių vadovėlių sąrašas
12.http://www.didakta.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=
55
Leidykla „Didakta“ - mokytojui, mokyklai, mokiniui.
13. http://www.upc.smm.lt/ugdymas/pradinis/vertinimas/
Pradinių klasių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo metodinės rekomendacijos
14. http://sesioszasys.blogspot.com/search/label/ikimokyklinis
Kaip išmokyti vaiką skaityti, skaitymo reikšmė vaiko vystymuisi.
15. http://www.delfi.lt/news/daily/education/mokymosi-sekme-lemia-ne-mokytojai-otevai.d?id=52014839
Mokymosi sėkmę lemia ne mokytojai, o tėvai.
16. http://www.sac.smm.lt/images/file/e_biblioteka/vaiku_muzikos_pasaulis.pdf
Mira Jakubovskaja. Vaikų muzikos pasaulis. Metodinė priemonė pradinių klasių
mokytojams.
17. http://www.upc.smm.lt/ugdymas/pagrindinis/planai/
Ilgalaikių planų pavyzdžiai 1-4 klasėms
Dailės ir technologijų 1-4 klasėms
Muzikos – 1,3 klasėms
Šokio – 2 klasei
Teatro – 1-4 klasėms
18. http://www.smm.lt/ugdymas/ikimokyklinis.htm

Švietimo ir moksli ministerijos puslapis, dokumentai, nuorodos
Testai, pratimai, žaidimai
1. http://www.aktyviklase.lt/resursai/aktyviuju-pamoku-pavyzdziai/
Aktyviųjų pamokų pavyzdžiai pradinukams
2. www.sokvadoveliai.lt
Interaktyviąsias mokytojo knygas prisiregistravusieji gali parsisiųsti nemokamai.
3. www.pasakos.lt
4. www.mitologija.lt
5. www.tekstai.lt
6. www.antologija.lt
7. www.arzinai.lt (kūrybiniai žaidimai)
8. www.ltfc.lt (lietuvių filmų centras)
9. www.youtube.com
10. http://www.edukacinesprogramos.lt/edukaciniai-zaidimai
11. www.mokyklabite.co.uk
Straipsniai
http://kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/plansetiniai-kompiuteriai-mokytojams-uzsakytipenktokai-gaus-veliau-441613#axzz27JbsrJB9
http://kauno.diena.lt/naujienos/miestas/kauno-moksleiviai-vadovelius-i-keis-i-planetinius-kompiuterius-446010#axzz27JbsrJB9
http://www.dialogas.com/naujienos/smm-patvirtintos-etnines-kulturos-programos/
http://inovacijos.pedagogika.lt/lt/apie/straipsnis.php
http://www.mathworksheetwizard.com/?gclid=CLbDkdaIw6ECFQuS3wodxgPD
http://www.sac.smm.lt/images/file/e_biblioteka/21_SPA(5)_Ketvirtokai%20skaito.pdf
http://www.sac.smm.lt/images/file/e_biblioteka/Vaiko%20gabumai.pdf
Vaikų biblioteka
1.http://www.pegasas.lt/knygos/vaiku+literatura/?&gclid=COXTqenZhbQCFQNd3godqz
EAzw
2. http://issuu.com/sviesa/docs/lietuviu_10 (2011-2012)
3. http://issuu.com/sviesa/docs/lietuviu-vidus-210x297 (2012-2013)
Leidyklų „Šviesa“ ir „Alma litera“ pratybų sąsiuvinių ir mokomosios literatūros
katalogas lietuvių kalba
4. http://issuu.com/sviesa/docs/ikimokyklinuku_ir_priesmokyklinuku_katalogas_20122013
5. http://issuu.com/sviesa/docs/ikimokyklinukai (2011-2012)
Leidyklų „Šviesa“ ir „Alma litera“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo leidinių
katalogas
6. http://issuu.com/sviesa/docs/pradinukai-vidus-210x297
Leidyklų „Šviesa“ ir „Alma litera“ pradinio ugdymo leidinių katalogas (2012-2013)
7. http://issuu.com/sviesa/docs/istorija-vidus-210x297

Leidyklų „Šviesa“ ir „Alma litera“ leidinių katalogas istorija (2012-2013)
8. http://issuu.com/sviesa/docs/geografija-vidus-210x297
Leidyklų „Šviesa“ ir „Alma litera“ leidinių katalogas geografija (2012-2013)
9. http://issuu.com/leidykla_briedis/docs/ikimokyklinis_ir_priesmokyklinis/1
Leidyklos „Briedis“ leidinių ir kitų mokymo priemonių katalogas 2012-2013:
ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
10. http://issuu.com/leidykla_briedis/docs/pradinis
Leidyklos „Briedis“ leidinių ir kitu mokymo priemonių katalogas 2012-2013: pradinis
ugdymas
11. http://issuu.com/leidykla_briedis/docs/gamtos_mokslai
Leidyklos „Briedis“ katalogas gamtos mokslai 2012-2013
12. http://issuu.com/leidykla_briedis/docs/bendras
Leidykla „Briedis“ leidinių ir kitų mokymo priemonių katalogas 2012-2013
13. http://issuu.com/leidykla_briedis/docs/geografija
Leidykla „Briedis“ leidinių ir kitų mokymo priemonių katalogas geografija 2012-2013
14. http://issuu.com/leidykla_briedis/docs/istorija
Leidykla „Briedis“ leidinių ir kitų mokymo priemonių katalogas istorija 2012-2013
15. http://issuu.com/sviesa/docs/klases1-12_visos1
16. http://www.upc.smm.lt/ugdymas/ikimokyklinis/medziaga.php
Knygynas „Pegasas“ pratybų sąsiuvinių katalogas 1-12 klasėms

