Lietuvių kalba IV gimnazijos klasei

Tema

Pavadinimas, aprašymas

Nuoroda

Lietuvių kalba ir
žmogus.

http://smp2014lt.ugd
ome.lt/11-12/lietuviukalba/kalba-irzmogus

Retorika ir argumentacija

Retorika-kalbėjimo
menas

Viešosios kalbos kūrimas
Rengimasis kalbai

XX amžiaus vidurio katastrofų
literatūra (II).
Egzistencializmas. Albertas
Kamiu. Vytautas Mačernis

http://smp2014lt.ugd
ome.lt/11-12/lietuviukalba/retorika-irargumentacija

Pavadinimas,
aprašymas

Nuoroda

Pavadinimas,
aprašymas
Literatūros kurso autoriai
ir jų kūriniai (parsisiųsti).

Mediateka

Nuoroda
http://mokovas.
wordpress.com/p
rivalomiliteraturos-kursoir-kontekstoautoriai/
http://mokovas.
wordpress.com/
mediateka/

http://mokovas.wordp
ress.com/2010/12/21/
retorika-kalbejimomenas/
http://mokovas.wordp
ress.com/2010/10/06/
rengimasis-kalbai/

Oratoriaus kalbos kultūra

http://mokovas.wordp
ress.com/2010/10/06/
oratoriaus-kalboskultura/

Rengimosi kalbai etapai

http://mkp.emokykla.
lt/imo/lt/mo/474/

Mokymo priemonės,
skirtos mokytis A.Kamiu
kūrybos, nagrinėti jo
asmenybę, kūrinius:

Žemėlapiai

Vaizdo medžiaga

Mokymosi objektai

http://smp2014lt.ugd
ome.lt/11-12/lietuviuliteratura/xx-avidurio-katastrofliteratura/alberaskamiu/1559
http://smp2014lt.ugd
ome.lt/11-12/lietuviuliteratura/xx-avidurio-katastrof-

Elektroninė literatūros
chrestomatija 11-12 klasei

Kultūros epochos ir
literatūros srovės

http://mokovas.
wordpress.com/e
lektronineliteraturoschrestomatija11-12-klasei/
http://mokovas.
wordpress.com/k
ulturos-epochosir-literaturos-

literatura/alberaskamiu/1465
http://smp2014lt.ugd
ome.lt/11-12/lietuviuliteratura/xx-avidurio-katastrofliteratura/alberaskamiu/1466
http://smp2014lt.ugd
ome.lt/11-12/lietuviuliteratura/xx-avidurio-katastrofliteratura/alberaskamiu/1464

sroves/
Literatūros kurso autoriai
ir jų kūriniai (parsisiųsti).

http://mokovas.
wordpress.com/p
rivalomiliteraturos-kursoir-kontekstoautoriai/

Literatūros terminai
(vaizdinė medžiaga)

http://issuu.com/
dalykas.mums.lt/
docs/literat__ros
_terminai

Mediateka

http://mokovas.
wordpress.com/
mediateka/

http://smp2014lt.ugd
ome.lt/11-12/lietuviuliteratura/xx-avidurio-katastrofliteratura/alberaskamiu/1462
http://smp2014lt.ugd
ome.lt/11-12/lietuviuliteratura/xx-avidurio-katastrofliteratura/alberaskamiu/1463
V.Mačernis.
Praeinančiam pasaulyje
praeisiu (įgarsinta).

Samprotaujamasis rašinys

http://mokovas.wordp
ress.com/2013/05/18/
mediatekapraeinanciampasaulyje-praeisiump3/

http://smp2014lt.ugd
ome.lt/11-12/lietuviuliteratura/samprotavi
mo-ir-literaturiniairasiniai/1492
https://smp2014lt.ugd

Mediateka

http://mokovas.
wordpress.com/
mediateka/

ome.lt/smpa_lt/media
/public/attachements/
600/Samprotavimo_r
asinys_2.pdf

http://smp2014lt.ugd
ome.lt/11-12/lietuviuliteratura/samprotavi
mo-ir-literaturiniairasiniai/1493
http://smp2014lt.ugd
ome.lt/11-12/lietuviuliteratura/samprotavi
mo-ir-literaturiniairasiniai/1494
Medžiaga, skirta
samprotavimo kūrimui,
pastraipų kūrimui,
argumentavimui.

http://mokovas.wordp
ress.com/category/sa
mprotavimas/

Pastraipų sandara, rūšys,
siejimo būdai,
argumentavimo būdai.

http://mkp.emokykla.
lt/imo/lt/mo/470/

http://mkp.emokykla.
lt/imo/lt/mo/462/

Modernioji XX amžiaus II
pusės literatūra. Justinas
Marcinkevičius

Mokymo priemonės,
skirtos mokytis
Just.Marcinkevičiaus
kūrybos, skaityti
eilėraščius, pažinti
rašytojo asmenybę,
nagrinėti kūrinius:

http://smp2014lt.ugd
ome.lt/11-12/lietuviuliteratura/moderniojixx-a-antrosios-pusesliteratura/justinasmarcinkevicius/justin
as-marcinkeviciusuzduotys/853
http://smp2014lt.ugd
ome.lt/11-12/lietuviuliteratura/moderniojixx-a-antrosios-pusesliteratura/justinas-

Trumpametražis
vaidybinis filmas Just.
Marcinkevičiaus novelių
„Atmintis nežino
senaties“ ir „Vanduo“
motyvais.

http://mokovas.wordpress.co
m/2014/03/24/filmaspaberzio-vanduo/

Filmas. Prie rugių ir
prie ugnies. Prisiminimai
apie poetą Justiną
Marcinkevičių. Filme
Justinas Marcinkevičius
pasakoja apie savo kelią,

http://mokovas.wordpress.co
m/2014/03/17/filmas-prierugiu-ir-prie-ugnies/

Justinui Marcinkevičiui –
Tautos kūrybos
puoselėtojui – atminti.

http://mokovas.
wordpress.com/2
011/02/18/justin
uimarcinkeviciuitautos-kurybospuoseletojuiatminti/

Elektroninė literatūros
chrestomatija 11-12 klasei

http://mokovas.
wordpress.com/e
lektronineliteraturos-

marcinkevicius/justin
as-marcinkeviciusuzduotys/854
http://smp2014lt.ugd
ome.lt/11-12/lietuviuliteratura/moderniojixx-a-antrosios-pusesliteratura/justinasmarcinkevicius/justin
as-marcinkeviciusuzduotys/855
http://smp2014lt.ugd
ome.lt/11-12/lietuviuliteratura/moderniojixx-a-antrosios-pusesliteratura/justinasmarcinkevicius/justin
as-marcinkeviciusuzduotys/1575
http://smp2014lt.ugd
ome.lt/11-12/lietuviuliteratura/moderniojixx-a-antrosios-pusesliteratura/justinasmarcinkevicius/justin
as-marcinkeviciusuzduotys/1576
http://smp2014lt.ugd
ome.lt/11-12/lietuviuliteratura/moderniojixx-a-antrosios-pusesliteratura/justinasmarcinkevicius/justin
as-marcinkeviciusuzduotys/850
http://smp2014lt.ugd
ome.lt/11-12/lietuviuliteratura/moderniojixx-a-antrosios-pusesliteratura/justinasmarcinkevicius/justin

aplanko atminčiai
svarbias vietas,
pažįstamus ir
nepažįstamus žmones,
bendrauja su
sutiktaisiais, su praeitimi
ir ateitimi.

Klaipėdos dramos teatro
spektaklis pagal Just.
Marcinkevičiaus istorinę
dramą „Mažvydas“.

chrestomatija11-12-klasei/

http://mokovas.wordpress.co
m/2014/03/16/filmas-justmarcinkevicius-mazvydas/

Kultūros epochos ir
literatūros srovės

http://mokovas.
wordpress.com/k
ulturos-epochosir-literaturossroves/

Literatūros kurso autoriai
ir jų kūriniai (parsisiųsti).

http://mokovas.
wordpress.com/p
rivalomiliteraturos-kursoir-kontekstoautoriai/

Literatūros terminai
(vaizdinė medžiaga)

http://issuu.com/
dalykas.mums.lt/
docs/literat__ros
_terminai

Mediateka

http://mokovas.
wordpress.com/
mediateka/

as-marcinkeviciusuzduotys/851
http://smp2014lt.ugd
ome.lt/11-12/lietuviuliteratura/moderniojixx-a-antrosios-pusesliteratura/justinasmarcinkevicius/justin
as-marcinkeviciuseilerasciai/911

Modernioji XX amžiaus
antrosios pusės lietuvių
literatūra. Marius Katiliškis.
Juozas Aputis

Just.Marcinkeviaus
poezija (įgarsinta).

http://mokovas.wordp
ress.com/2013/05/18/
just-marcinkeviciuspoezija-mp3/

Just.Marcinkeviaus
,,Mažvydas“ (įgarsinta).

http://mokovas.wordp
ress.com/2013/05/14/
mediateka-mazvydasmp3/

Mokymo priemonės,
skirtos mokytis J.Apučio
kūrybos, skaityti noveles,
pažinti rašytojo
asmenybę, nagrinėti
kūrinius:

http://smp2014lt.ugd
ome.lt/11-12/lietuviuliteratura/moderniojixx-a-antrosios-pusesliteratura/juozasaputis/1469

http://smp2014lt.ugd
ome.lt/11-12/lietuviuliteratura/moderniojixx-a-antrosios-pusesliteratura/juozasaputis/1470
http://smp2014lt.ugd
ome.lt/11-12/lietuviuliteratura/moderniojixx-a-antrosios-pusesliteratura/juozasaputis/1471
http://smp2014lt.ugd

J.Aputis. Filmas
,,Senasis kaimas ir
dabartis“

http://mokovas.wordpress.co
m/2014/09/09/filmas-aputissenasis-kaimas-ir-dabartis/

Filmas pagal
M.Katiliškio romaną
,,Miškais ateina ruduo“.

http://mokovas.wordpress.co
m/2014/02/10/filmaskatiliskis-miskais-ateinaruduo/

Elektroninė literatūros
chrestomatija 11-12 klasei

http://mokovas.
wordpress.com/e
lektronineliteraturoschrestomatija11-12-klasei/

Kultūros epochos ir
literatūros srovės

http://mokovas.
wordpress.com/k
ulturos-epochosir-literaturossroves/

Literatūros kurso autoriai
ir jų kūriniai (parsisiųsti).

http://mokovas.
wordpress.com/p
rivalomiliteraturos-kursoir-kontekstoautoriai/

Literatūros terminai
(vaizdinė medžiaga)

http://issuu.com/
dalykas.mums.lt/
docs/literat__ros

ome.lt/11-12/lietuviuliteratura/moderniojixx-a-antrosios-pusesliteratura/juozasaputis/1472

_terminai
Mediateka

http://mokovas.
wordpress.com/
mediateka/

Elektroninė literatūros
chrestomatija 11-12 klasei

http://mokovas.
wordpress.com/e
lektronineliteraturoschrestomatija11-12-klasei/

Kultūros epochos ir
literatūros srovės

http://mokovas.
wordpress.com/k
ulturos-epochosir-literaturossroves/

http://smp2014lt.ugd
ome.lt/11-12/lietuviuliteratura/moderniojixx-a-antrosios-pusesliteratura/juozasaputis/1474
http://smp2014lt.ugd
ome.lt/11-12/lietuviuliteratura/moderniojixx-a-antrosios-pusesliteratura/juozasaputis/1476

Modernioji XX amžiaus
antrosios pusės literatūra.
Juozas Grušas. Romualdas
Granauskas. Vanda Juknaitė.
Bitė Vilimaitė

Mokymo
priemonė,
skirta mokytis J.Apučio
kūrybos,
nagrinėti
noveles.

http://mokovas.wordp
ress.com/category/iikursas-12-klaseliteratura/aputisjuozas/

Mokymo
priemonė,
skirta
mokytis
M.Katiliškio
kūrybos,
nagrinėti romaną.

http://mokovas.wordp
ress.com/2014/02/04/
katiliskis-marius1914-1980/

Mokymo priemonė,
skirta mokytis
R.Granausko kūrybos,
nagrinėti noveles.

http://mokovas.wordp
ress.com/2014/03/28/
romualdasgranauskasgyvenimas-ir-kuryba/

Mokymo priemonė,
skirta mokytis J.Grušo
kūrybos.

http://mokovas.wordp
ress.com/2014/12/28/
laikmecio-poezija/

Filmas ,,Gyvenimas po
klevu“

Filmas ,,Vasara baigiasi
rudenį“

Filmas ,,Meilė, džiazas
ir velnias“

http://mokovas.wordpress.co
m/2014/03/27/filmasgyvenimas-po-klevu/
http://mokovas.wordpress.co
m/2014/03/27/filmas-vasarabaigiasi-rudeni/

http://mokovas.wordpress.co
m/category/ii-kursas-12klase-literatura/grusasjuozas/

V.Juknaitė. Stiklo
šalis.(tekstas)

Interviu su V.Juknaite
„Iš kur atsiranda žodžiai
– nežinau…“

Straipsnis ,,Vandos
Juknaitės Stiklo šalis:
pasakojimo struktūra
literatūroje ir kine“

Modernioji XX amžiaus
antrosios pusės literatūra.
Sigitas Geda. Marcelijus
Martinaitis. Česlovas Milošas.
Judita Vaičiūnaitė

http://www.šaltiniai.i
nfo/files/literatura/LI
00/Vanda_Juknait%C
4%97._Stiklo_%C5%
A1alis.LI2101.pdf

http://www.bernardin
ai.lt/straipsnis/201209-12-vandajuknaite-is-kuratsiranda-zodziainezinau/87841
http://www.llti.lt/faila
i/138151_psl_VANAGAI
TE.pdf

Mokymo priemonė,
skirta mokytis S.Gedos
kūrybos, skaityti
eilėraščius, pažinti
rašytojo asmenybę,
nagrinėti kūrinius:

http://smp2014lt.ugd
ome.lt/11-12/lietuviuliteratura/moderniojixx-a-antrosios-pusesliteratura/sigitasgeda/1657

Mokymo priemonės,
skirtos mokytis Č.Milošo
kūrybos, skaityti
eilėraščius, pažinti
rašytojo asmenybę,
nagrinėti kūrinius:

http://smp2014lt.ugd
ome.lt/11-12/lietuviuliteratura/moderniojixx-a-antrosios-pusesliteratura/ceslovasmilosas/1281
http://smp2014lt.ugd
ome.lt/11-12/lietuviuliteratura/moderniojixx-a-antrosios-pusesliteratura/ceslovasmilosas/1285
http://smp2014lt.ugd

Filmas ,,Herkus Mantas“

http://mokovas.wordpress.co
m/2014/08/29/filmas-herkusmantas/

Kūrybos metas. Stiklo
šalis. Rašytoja Vanda
Juknaitė. Rašytoja Vanda
Juknaitė:
gyvenime
patirti išbandymai vertybės ir vertinimo
matas. Laidos autorė
Janina Lapinskaitė.

http://www.lrt.lt/mediateka/i
rasas/3155

Susitikimai
V.Juknaite:

https://www.youtube.com/w
atch?v=RRwKXdzssp4

su

Literatūros kurso autoriai
ir jų kūriniai (parsisiųsti).

http://mokovas.
wordpress.com/p
rivalomiliteraturos-kursoir-kontekstoautoriai/

Literatūros terminai
(vaizdinė medžiaga)

http://issuu.com/
dalykas.mums.lt/
docs/literat__ros
_terminai

Mediateka

http://mokovas.
wordpress.com/
mediateka/

https://www.youtube.com/w
atch?v=OjLMieWqpMk

Drama S. Gedos poemos
„Strazdas“ motyvais ir
pagal
Broniaus
Kutavičiaus oratoriją.

http://mokovas.wordpress.co
m/2014/03/24/filmasstrazdas-zalias-paukstis/

Judita Vaičiūnaite.pptx

Sigitui Gedai – 70

http://mokovas.wordpress.co
m/2013/02/03/sigitui-gedai70/

Kultūros
epochos
literatūros srovės

Filmas.
Martinaitis.
Vakar ir visados. Filme
rekonstruojami lietuviški
papročiai, kaimo darbai
įvairiais metų laikais,
papročiai ir apeigos.
Skamba
lietuviškos
dainos,
instrumentinė
muzika,
eilės,
atskleidžiamos tautinės
savimonės formavimosi

http://mokovas.wordpress.co
m/2014/02/26/filmasmartinaitis-vakar-ir-visados/

http://mokovas.
wordpress.com/2
011/03/11/juditavaiciunaite1937-2001/
ir

Literatūros kurso autoriai
ir jų kūriniai (parsisiųsti).

Literatūros
terminai
(vaizdinė medžiaga)

http://mokovas.
wordpress.com/k
ulturos-epochosir-literaturossroves/
http://mokovas.
wordpress.com/p
rivalomiliteraturos-kursoir-kontekstoautoriai/

http://issuu.com/
dalykas.mums.lt/

ome.lt/11-12/lietuviuliteratura/moderniojixx-a-antrosios-pusesliteratura/ceslovasmilosas/1271
http://smp2014lt.ugd
ome.lt/11-12/lietuviuliteratura/moderniojixx-a-antrosios-pusesliteratura/ceslovasmilosas/1272
http://smp2014lt.ugd
ome.lt/11-12/lietuviuliteratura/moderniojixx-a-antrosios-pusesliteratura/ceslovasmilosas/176
http://smp2014lt.ugd
ome.lt/11-12/lietuviuliteratura/moderniojixx-a-antrosios-pusesliteratura/ceslovasmilosas/178

http://smp2014lt.ugd
ome.lt/11-12/lietuviuliteratura/moderniojixx-a-antrosios-pusesliteratura/ceslovasmilosas/1274
Mokymo priemonės,
skirtos mokytis
J.Vaičiūnaitės kūrybos,
skaityti eilėraščius,
pažinti rašytojos
asmenybę, nagrinėti
kūrinius:

http://smp2014lt.ugd
ome.lt/11-12/lietuviuliteratura/moderniojixx-a-antrosios-pusesliteratura/juditavaiciunaite/795
http://smp2014lt.ugd
ome.lt/11-12/lietuviuliteratura/moderniojixx-a-antrosios-puses-

prielaidos.

Filmas.
Česlovo
Milošo amžius.
Pilnametražis
dviejų
dalių
dokumentinis
filmas
apie
lietuvių
kilmės
Nobelio
literatūros
premijos
laureatą Česlovą Milošą.

docs/literat__ros
_terminai

http://mokovas.wordpress.co
m/2014/02/23/filmasceslovo-miloso-amzius/

Mediateka

http://mokovas.
wordpress.com/
mediateka/

literatura/juditavaiciunaite/797
http://smp2014lt.ugd
ome.lt/11-12/lietuviuliteratura/moderniojixx-a-antrosios-pusesliteratura/juditavaiciunaite/799
http://smp2014lt.ugd
ome.lt/11-12/lietuviuliteratura/moderniojixx-a-antrosios-pusesliteratura/juditavaiciunaite/800
http://smp2014lt.ugd
ome.lt/11-12/lietuviuliteratura/moderniojixx-a-antrosios-pusesliteratura/juditavaiciunaite/802
http://smp2014lt.ugd
ome.lt/11-12/lietuviuliteratura/moderniojixx-a-antrosios-pusesliteratura/juditavaiciunaite/793
http://smp2014lt.ugd
ome.lt/11-12/lietuviuliteratura/moderniojixx-a-antrosios-pusesliteratura/juditavaiciunaite/805
http://smp2014lt.ugd
ome.lt/11-12/lietuviuliteratura/moderniojixx-a-antrosios-pusesliteratura/juditavaiciunaite/806
Mokymo priemonės,

http://smp2014lt.ugd

skirtos mokytis
M.Martinaičio kūrybos,
skaityti eilėraščius,
pažinti rašytojo
asmenybę, nagrinėti
kūrinius:

ome.lt/11-12/lietuviuliteratura/moderniojixx-a-antrosios-pusesliteratura/marcelijusmartinaitis/458
http://smp2014lt.ugd
ome.lt/11-12/lietuviuliteratura/moderniojixx-a-antrosios-pusesliteratura/marcelijusmartinaitis/456
http://smp2014lt.ugd
ome.lt/11-12/lietuviuliteratura/moderniojixx-a-antrosios-pusesliteratura/marcelijusmartinaitis/457
http://smp2014lt.ugd
ome.lt/11-12/lietuviuliteratura/moderniojixx-a-antrosios-pusesliteratura/marcelijusmartinaitis/589

M.Martinaitis. ,,Kukučio
baladės“ (temos,
vertybės, forma)

http://mokovas.wordp
ress.com/2011/05/14/
kukucio-baladestemos-vertybesforma/

Laikmečio poezija

http://mokovas.wordp
ress.com/2014/12/28/
laikmecio-poezija/

J.Vaičiūnaitė. Eilės.
(Įgarsinta)

J. Vaičiūnaitės kūrybos

http://mokovas.wordp
ress.com/2013/05/18/
mediatekavaiciunaite-eilesmp3/
http://mokovas.wordp
ress.com/2011/03/11/

pobūdis (atmintinė)

Spalvos ir žodžio
žaismas J. Vaičiūnaitės
eilėraštyje
„Perlamutriniai debesys“

Mokymo priemonės,
skirtos mokytis
M.Ivaškevičiaus
kūrybos, skaityti
kūrinius, pažinti rašytojo
asmenybę:

Nepriklausomybės laikų
literatūra. Aidas Marčėnas.
Jurgis Kunčinas. Marius
Ivaškevičius

Mokymo priemonė,
skirta susipažinti su
J.Kunčino kūryba ir
asmenybe.

Mokymo priemonė,
skirta susipažinti su
A.Marčėno kūryba ir

j-vaiciunaiteskurybos-pobudisatmintine/
http://mokovas.wordp
ress.com/2011/03/11/
spalvos-ir-zodziozaismas-jvaiciunaiteseilerastyje%e2%80%9eperlamu
triniaidebesys%e2%80%9c/
http://smp2014lt.ugd
ome.lt/11-12/lietuviuliteratura/nepriklauso
mybes-laikliteratura/mariusivaskevicius/1264

Filmas. Marius
Ivaškevičius.
Dokumentinė apybraiža
„Pasivaikščiojimai“.

http://mokovas.wordpress.co
m/2014/04/02/filmasmarius-ivaskevicius/

Elektroninė literatūros
chrestomatija 11-12 klasei

http://mokovas.
wordpress.com/e
lektronineliteraturoschrestomatija11-12-klasei/

http://smp2014lt.ugd
ome.lt/11-12/lietuviuliteratura/nepriklauso
mybes-laikliteratura/mariusivaskevicius/1263

Kultūros epochos ir
literatūros srovės

http://smp2014lt.ugd
ome.lt/11-12/lietuviuliteratura/nepriklauso
mybes-laikliteratura/mariusivaskevicius

Literatūros kurso autoriai
ir jų kūriniai (parsisiųsti).

http://smp2014lt.ugd
ome.lt/11-12/lietuviuliteratura/nepriklauso
mybes-laikliteratura/jurgiskuncinas

Literatūros terminai
(vaizdinė medžiaga)

http://issuu.com/
dalykas.mums.lt/
docs/literat__ros
_terminai

Mediateka

http://mokovas.
wordpress.com/
mediateka/

http://smp2014lt.ugd
ome.lt/11-12/lietuviuliteratura/nepriklauso
mybes-laik-

http://mokovas.
wordpress.com/k
ulturos-epochosir-literaturossroves/

http://mokovas.
wordpress.com/p
rivalomiliteraturos-kursoir-kontekstoautoriai/

asmenybe.

literatura/aidasmarcenas

Interviu su Marium
Ivaškevičium.

http://mokovas.wordp
ress.com/2014/03/30/
emigrantus-isdavelietuva/

Aidas Marčėnas.
Pirmosios šalnos
naktis (analizė).

http://mokovas.wordp
ress.com/2013/12/05/
aidas-marcenaspirmosios-salnosnaktis-analize/

Parengė mokytoja Vilda Skairienė

