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PRIEDAS NR.1  

“Šiuolaikinė Lietuva” (16 pamokų per mokslo metus A/B savaitės)   

 

1.Lietuvių dainų ir šokių šventės: 

 “Pasaulio paveldas – jaunimo rankose” 2007, UNESCO komisijos leidiniai Vilnius, 
LT  http://www.unesco.lt/leidyba/musu-leidiniai  (mokomasis segtuvas)  http://www.un.org/en/  
DVD „Lietuvos Dainų Švenčių didybė. UNESCO 2006  
DVD „XIII Lietuvių Tautinių Šokių šventė, Los Angeles 2008“  
DVD „IX Dainų Šventė Toronto 2010“   
2. Baltijos kelias:  

UNESCO komisijos leidiniai Vilniuje. Baltijos kelias UNESCO dokumentuose. 

YouTube: 8 min filmą sukurtą LNRT (Lietuvos Nacionalinio Radijo ir Televizijos 1989“Baltijos 
keliu”), DVD Maironio lituanistinės mokyklos Lemonte Video „Baltijos kelias“ 

3. Turizmas Lietuvoje: YouTube: “One pramogų parkas”, “Tarzanija”, “Sniego Arena”, “Vandens 
Parkas Druskininkuose”, “Lūšies kelias- HBH Palanga”. Mano vasara.Kokia ji? 

4.Vėlinės: YouTube (VDU Baltų draugijos žygis prie Maironio, Vaižganto kapų bei prie paminklų 
Kauno Istorijos sodelyje), trumpas siužetas iš Atminimo akcijos Kaune Vilniaus gatvėje.  

Laikai vaikams (2013 lapkritis), vietinių lietuvių Birutės ir Fredžio Lučkų gyvenimo nuotraukos ir 
kapo aplankymas Quachogue, NY. 

5. Ventės ragas. YouTube: “Vente Cape (Horn)Kingdom of 
Birds” http://www.youtube.com/watch?v=wtIfaRwdkXI (Laikai vaikams, 2013 lapkritis) 

6. Lietuvos nacionalinis paukštis Gandras YouTube: “Gandrai visada grįžta namo”(35min) 
http://www.youtube.com/results?search_query=gandarai%20visada%20sugr%C4%AF%C5%BEta%
20namo&sm=3) 

7. Kuo Lietuva ypatinga: “Laikai vaikams”: keliai ir geležinkeliai. Traukinys “Vikingas” per Lietuvą 
į tolimuosius rytus (Laikai vaikams, 2011 balandis, 2013 balandis) Lietuvos mokinukai pasaulinėse 
mokslo olimpiadose (Laikai vaikams. 2011 vasaris. 2013 gruodis). Lazerinės technologijos Lietuvoje 
(Laikai vaikams 2011 vasaris). Fermentai (Laikai vaikams 2011 balandis) 

8. Sausio 13: Vaizdai (google images): Kaip atrodo Vilniaus TV bokštas/Kaip atrodo LR Parlamento 
Rūmai/(1991 Sausio įvykiai: žmonės prie Parlamento, tankai prie TV bokšto 
Daina “Laisvė” (you-Tube) http://www.youtube.com/watch?v=fkD2IOJ8W8s 
Vaikų piešinių konkursas ir piešiniai (Lietuvos nacionalinis muziejus)  http://www.lnm.lt/naujienos/455.html  
Žvakutės akcija Lietuvos miestuose  http://www.youtube.com/watch?v=tZZ_8yxtebU  
Bėgimas per Vilnių sausio 13 atminti   http://www.youtube.com/watch?v=lXj1X_a8vvA 
Vėliavos akcija (200m vėliava Gedimino prospekte)  http://www.youtube.com/watch?v=U61AnuSHqA0 
  
9. Gyvūnai Lietuvoje  žiemą: ežys (Laikai vaikams, 2011 balandis), apuokas (2013 gruodis), gilės (Laikai 
vaikams 2013 gruodis) Naujovės Lietuvoje : biodujos (Laikai vaikams, 2013 gruodis), Rail Baltica (Laikai 
vaikams, 2013 gruodis) 
 
10. Filmas ‚Knygnešys‘ (35 min)2011, A.Adamkienės 
Fondas http://www.youtube.com/watch?v=G8byTZ60pjQ 

11. Knygnešių tema: Pogrindinė spaustuvė „ab“ (21min)  
http://www.bernardinai.lt/tv/laida/667/pogrindzio-spaustuve-laisvo-zodzio-jega (filmas 21 min) 
12. Donelaičiui 300 metų, Lietuviška šeima (Pasiruošimas piešinių ir rašinių konkursui. JAV LB ŠT 
nuorodos) 
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13. Vasario 16 – kaip ją lietuviai švenčia visame Pasaulyje (Laikai vaikams, 2011 vasaris). Kovo 11. 
Kovos ir pastangos už Nepriklausomybę Lietuvoje ir JAV(Laikai vaikams, 2011 kovas )Misija Siribas 
(Laikai vaikams, 2012 kovas) http://www.misijasibiras.lt/2013/ 

14. Stovyklos vasarai vaikams Lietuvoje ir JAV. Nuotraukos, video. Teminės stovyklos, 
savanoriavimas paaugliams. 
Sąrašai. http://neringa.org/, https://www.facebook.com/pages/Lithuanian-Youth-Camp-
Dainava/137215502677, https://www.facebook.com/stovyklos, http://www.zigzag.lt/stovyklos/lietuvoje 

15. Kaziuko mugė – šv.Kazimieras.(Laikai vaikams, 2013 balandis) Sartų ežero žirgų lenktynių 
tradicija (Laikai vaikams, 2011 kovas) Nuo Rumšiškių iki Vilniaus, tradicijos ir festivaliai (vietiniai ir 
tarptautiniai, dideliems ir mažiems).  
http://www.youtube.com/watch?v=eJX_7gUAq7A 
http://www.youtube.com/watch?v=pamXdIGDm2A 
http://www.youtube.com/watch?v=FwRn3_A4NuY 
 
16.Lietuva už Lietuvos ribų. Lituanistinės mokyklos, panašios ir ne į AKLM.Facebook ir tinklalapiai 

Kiti šaltiniai:. V.V.Landsbergis „Trispalvis“, 2013;. V.V.Landsbergio „Filmų Antologija“, 2012 ;. 
Lietuvos panoramos www.fotoskrydis.lt,“Laikai vaikams” – 2012-
2014  http://www.laikaivaikams.org/, Kazickų šeimos fondo tinklalapis www.kff.lt – trumpi įrašai apie 
Dr. J.P.Kazicką ir A.Kazickienę 
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