
Lietuvių kalbos mokymas 
1. http://www.smm.lt/ugdymas/neformalusis/index.htm  
2. http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/naujienos/7 
3. http://sesioszasys.blogspot.com/search/label/ikimokyklinis 
4. http://www.vlkk.lt/lit/nuorodos 
Lietuvos Respublikos piliečių vardų sąvadas  
5. www.vlkk.lt/lit/konsultacijos 
Elektroninis kalbos konsultacijų bankas 
6. http://www.ualgiman.dtiltas.lt 
Praktiška lietuvių kalbos mokytojo Algimanto Urbanavičiaus svetainė 
7. http://www.kalbosnamai.lt  
8. http://www.donelaitis.vdu.lt 
Kirčiuoklė, kirčiavimas internetu 
Dabartinės lietuvių kalbos tekstynas 
Lygiagretusis tekstynas 
Sakytinės lietuvių kalbos tekstynas 
Morfologinis anotatorius 
9. www.rašyba.lt 
10. http://www.coralit.lt  
Lietuvių mokslo kalbos tekstynas (9 mln. žodžių iš humanitarinių, socialinių, fizinių, 
biomedicinos ir technologijos mokslų tekstų) 
11. http://www.naujazodziai.lki.lt/ 
Naujažodžių duomenynas (LKI) 
12. www.flf.vu.lt/assets/files/istekliai/lietuviu_zargono_baze.pdf  
Lietuvių k. žargono bazė 
13. www.aruodai.lt 
Lituanistikos paveldo informacinė sistema „Aruodai“ 
14. http://www.lki.lt/seniejirastai/home.php 
Senųjų raštų bazė internete „Senieji raštai“ (duomenų bazėje 40 šaltinių) 
15. www.lki.lt  
Tarmės. Šiaurės rytų aukštaičių vilniškių tarminės medžiagos duomenų bazė 
Tarmių archyvas: skaitmeniniai tarmių duomenys ir duomenų bazės 
Kanceliarinės kalbos patarimai 
16. http://mkp.emokykla.lt/kalboskultura/ 
Kompiuterinė mokymo priemonė 9 – 12 klasėms „Lietuvių kalbos kultūra“ 
Pateikiamos pagrindinės bendrinės kalbos normos, aptariami būdingiausi normų 
pažeidimai, pateikiami pagrindinius dalykus apimantys kartojimo klausimai ir apie 150 
trijų lygmenų pratimų) 
17. http://www.itc.smm.lt/?p=4451 
Lietuvių kalbos kursas 5–6 klasėms (ŠMM projektas e.mokykla): diktantai, žodžių 
diktantai (veiksmažodžio formų galūnių rašymo pratimas), įgarsinti diktantai, rašybos ir 
skyrybos pratimai. 
18. http://www.upc.smm.lt/ekspertavimas/katalogas/  
Nemokama lietuvių kalbos mokymosi svetainė „Lituanika“. Testų užduotys recenzuotos 
VLKK darbuotojų. Išbandyk prisijungęs kaip svečias. 
19. http://www.klaidutis.lt/ 



Nemokama lietuvių kalbos mokymosi svetainė „Klaidutis“. Čia galite siūlyti ir savo testo 
užduotis. 
20. www.lietutis.lt/ 
Rašybos treniruoklis. Šis žaidimas lavina lietuvių kalbos rašto įgūdžius kompiuteriu, 
veikia tiek su lietuviško standarto klaviatūra ĄŽERTY, tiek su nelietuviška, vadinamąja 
QWERTY, klaviatūra. 
21. www.urm.lt/zodziukrepsinis/  
Žaidimas „Žodžių krepšinis“ ikimokyklinio amžiaus vaikams. 
22. http://www.gintarokelias.lt/?lang=lt  
23. http://www.antologija.lt/ 
24. http://www.mab.lt 
25. www.etest.lt 
26. http://www.oneness.vu.lt/library/grammar/  
 
Dvikalbių ir daugiakalbių vaikų ugdymas 
 
1. http://www.smm.lt/ugdymas/docs/lkmp/kalbu%20metmenys.pdf  
Bendrieji Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys 
2. http://vddb.laba.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:J.04~2011~ISSN_1648-
8776.N_2_31.PG_42-50/DS.002.0.01.ARTIC 
Dvikalbio ir daugiakalbio vaiko ugdymo proceso modeliavimas multikultūriniu aspektu 
3. http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/bendri-
straipsniai/ankstyvojo-amziaus-dvikalbiu-vaiku-ugdymo-realijos-lietuvos-
patirtis-pasauliniame-kontekste-/4899 
Ankstyvojo amžiaus dvikalbių vaikų ugdymo realijos: Lietuvos patirtis pasauliniame 
kontekste  
4. http://www.pedagogika.lt/puslapis/naujienos/prielaid.pdf   
Dvikalbis ugdymas 
5. http://www.saulesgojus.lt/index.php/lt/ankstyvojo-uzsienio-kalbos-mokymosi-etapai  
Ankstyvasis užsienio kalbų mokymasis 
6. http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/teveliams/seimoje--dvikalbis-
vaikas/779  
Šeimoje – dvikalbis vaikas 
7. http://sveikata.diena.lt/lt/naujienos/psichologija/dvikalbyste-fenomenalus-gebejimas-
ar-psichologinis-prana-umas-428527/psl-2 
Dvikalbystė: fenomenalus gebėjimas ar psichologinis pranašumas? 
8.http://www.minskole.no/Minskole/fbu/Pilot.nsf/nt/D513C06797E2232FC12577C8004
174C5/$File/1%20sprk%20stim%20litauisk%20a4.pdf 
Informacija tėveliams, kurių vaikai yra kitakalbiai 
 
 
 
 
 
 
 


