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Vadovėliai

Skaitmeniniai vadovėliai

+ + + + +

Užduočių sąsiuviniai

Vadovėlį papildo mažesnės apimties dviejų dalių užduočių sąsiuviniai. Juose pa-
teikta įtvirtinančių sąvokinę medžiagą, skatinančių kūrybingumą, ugdančių ben-

druosius ir geografinius gebėjimus užduočių.

Teminiai planai darbui su vadovėliais

Mokytojo darbą lengvinantys teminiai planai. Juos rasite leidyklos „Briedis“ 
e.knygyne www.briedis.lt ir galėsite išsispausdinti. + + + + +

Interaktyvaus mokymo atlasai

Vadovėlį papildo nauja aktyvaus mokymo+ 
kartojimo atlasų–konspektų linija. Esminiai šių leidinių bruožai, leidžiantys va-
dinti naujovėmis, – tai „gyvi“ žemėlapiai, „bendraujantys“ su mokiniu klausi-

mų–atsakymų kalba, darbui su žemėlapiais pritaikytos užduotys, pamokai kartoti 
skirtos tezės, sąvokos ir jų apibrėžimai žinioms gilinti, mokomosios iliustracijos.

Atlasai

Tradiciniai atlasai, padedantys pažinti pasaulį, suvokti gamtos ir socialinius 
reiškinius.

Sieniniai žemėlapiai ir mokomieji plakatai

Įvairūs bendrieji ir teminiai sieniniai žemėlapiai, bei mokomieji palakatai. 

Atnaujinta „Žemė“
Įsigaliojus naujajai Pagrindinio ugdymo geografijos programai ir pasikeitus rei-

kalavimams mokinių žinioms ir gebėjimams, leidykla pradeda nuosekliai atnaujinti 
geografijos mokymo priemonių seriją ŽEMĖ. 

Autoriai ir leidykla siekia, kad naujoji mokymo priemonių serija išlaikytų laiko pa-
tikrintus, mokytojų ir mokslininkų teigiamai įvertintus sprendimus.

 • nuosekli geografijos mokymo priemonių 
serija;

 • atsižvelgta į mokytojų siūlymus;
 • turinys orientuotas ir į probleminį ugdymą;
 • optimali ir subalansuota apimtis; 
 • mokymosi motyvacijos skatinimas ir 

vaizdumas; 

 • atnaujintas dizainas, patrauklus šriftas;
 • kompetencijų ugdymas; 
 • impulsai aktyviai veiklai mokykloje ir 

už jos ribų;
 • žinių ir gebėjimų savikontrolė.

Nuosekli geografijos mokymo priemonių sistema 6–10 klasėms

Naujiena! Nuotolinis mokymas. 
Skaitmeninę vadovėlio versiją galite įsigyti

www.briedis.lt  žr. SVARBU MOKYKLAI
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NAUJIENA!
SKAITMENINIAI VADOVĖLIAI

Į pagalbą nuotoliniu būdų mokantiems ir besimokantiems. Leidyklos „Briedis“ geografijos vadovėlių skai-
tmenines versijas rasite interneto svetainėje www.evadoveliai.lt  Čia galite įsigyti populiarių geografijos va-
dovėlių skaitmeninių analogų: „Žemė 6“, „Žemė 7“, „Žemė 8“, „Žemė 9“,  ir „Žemė 10“. 

Skaitmeninius vadovėlius galima išbandyti nemokamai. Norėdami atverti bet kurią demonstracinę versiją, 
nueikite į svetainę www.evadoveliai.lt ir spragtelėkite pasirinkto vadovėlio įkonėlę

Interaktyvus  
turinys

Teksto paieška visame 
vadovėlyje

 • Interaktyvus turinys
 • Teksto paieška visame vadovėlyje
 • Pigiau nei popieriniai
 • Du viename, įsigijęs vieną vadovėlį, gauni abi jo dalis
 • Patogu, neužima vietos namuose ar kuprinėje
 • Tausoja gamtinę aplinką

Į pAgALbą NUOTOLINIU būDų MOKANTIEMS Ir bESIMOKANTIEMS
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„Metodas“ 
Skiriamas geografiniams ge-
bėjimams ir įgūdžiams ugdy-
ti. Pateikiama atmintinė, kaip 
dirbti su įvairiais informacijos 
šaltiniais, ugdyti bendruosius 
ir specifinius geografinius ge-
bėjimus. Pristatomas veiks-
mų eiliškumas, kurį siūloma 
išmėginti praktiškai.

Skyriaus 
santrauka
Viename arba dviejuo-
se puslapiuose pateikiami 
kiekvienos temos apiben-
drinamieji teiginiai. Ši rubri-
ka padės greitai ir efektyviai 
prisiminti išeitą medžiagą, 
pasirengti įskaitiniam darbui.

„Žinau, moku, galiu“
Savikontrolei skirtame viena-
me  ar dviejuose puslapiuose 
pateikiama įvairių užduočių 
žinioms bei gebėjimams 
įtvirtinti ir pasitikrinti. 

Projektas
Vadovėlyje pateikiama pa-
tarimų, kaip taisyklingai or-
ganizuoti projektinę veiklą. 
Vadovaujantis jais, siūloma 
atlikti įvairiose vadovėlio 
vietose esančius didesnės ir 
mažesnės apimties projektus. 

Kiekvieną skyrių sudaro:

Įvadinis puslapis
Mokymosi motyvacijai skatinti kiekvie-
nas skyrius pradedamas informatyviu 
puslapiu. Jame – kelios iliustracijos ir 
trumpos skyriuje nagrinėjamą medžia-
gą apibūdinančios tezės, faktai. Infor-
macija pateikiama taip, kad mokiniams 
kiltų klausimų, į kuriuos atsakymo ieš-
kotų toliau dėstomoje medžiagoje.

„Žvilgsnis“
Beveik kiekviename skyriuje pateikia-
ma vieno arba dviejų puslapių apimties 
skaitinių pobūdžio medžiaga – tekstas 
ir iliustracijos. Ji neprivaloma, tačiau 
šis vadovėlio elementas išplės mokinių 
geografinį akiratį, paskatins labiau do-
mėtis geografija.

Tema
Kiekvienai temai vadovėlyje skiriama po 2, išimtiniais atvejais – 3 arba 4 puslapiai. Tekstas pateikiamas trum-
pais, aiškiais sakiniais, paryškintos sąvokos. Temos medžiaga griežtai struktūrizuota (suskaidyta į potemius), 
išdėstyta nuosekliai. Iliustracijos susietos su tekstu, užduotimis. Papildomas tekstas pateikiamas kitos spalvos 
fone. Svarbus tekstas išryškintas. Pateikiamos užduotys bei klausimai.
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Nuo 2010 m. Lietuvos mokyklose visoms kla-
sėms įsigaliojo atnaujintos Pagrindinio ugdymo 
programos. Leidykla „Briedis“, atsižvelgdama į 
naujų geografijos programų tikslus ir uždavinius, 
turinio pokyčius, atnaujina didelio pasisekimo 
tarp mokytojų ir mokinių sulaukusį geografijos 
vadovėlį 7 klasei ŽEMĖ.  

Vadovėlis parengtas pagal 2008 m. patvirtin-
tą Pagrindinio ugdymo programą. Atnaujintame  
vadovėlyje yra 53 pagrindinės temos. Tokia ap-
imtis suteikia galimybių daugiau dėmesio skirti 
mokomosios medžiagos diferencijavimui, gebė-
jimams ir įgūdžiams ugdyti, mokinių daromai 
pažangai stebėti. 

Atsižvelgiant į naujosios programos turinį, va-
dovėlyje daug dėmesio skiriama bendriesiems 
geografiniams dėsningumams. Jie pateikiami 
pirmojoje dalyje. Nemažai dėsningumų prista-
tomi išsamiau, pasitelkiama daug pavyzdžių. 
Antrojoje dalyje pateikiamos regioninės geo-
grafijos temos. Dauguma jų atspindi aktualius 
žmonių gyvensenos skirtingose pasaulio vietose 
klausimus. Autoriai išryškina tokias tendencijas ir 
problemas, kurios svarbios ne tik tam regionui, 
bet ir visam pasauliui.

pagal ŠMM patvirtintas geografijos programas 
atnaujintas vadovėlis ŽEMĖ 7

 • supaprastintas tekstas;
 • mažiau neesminių sąvokų; 
 • daug naujos iliustracinės medžiagos; 
 • optimali ir subalansuota apimtis; 
 • atnaujintas dizainas, patrauklus šriftas;
 • daug dėmesio kompetencijoms ugdyti; 
 • impulsai aktyviai veiklai mokykloje ir už 

jos ribų;
 • žinių ir gebėjimų savikontrolė.

TaI:

Žemė 7 
Geografijos vadovėlis 7 kl. 
(I ir II dalys)

Rytas Šalna, Georgijus Sapožnikovas,  Giedrė Motiejuitė 

232 p., 200×260 mm
Nr. 1502 (I dalis) 15,10 Eur
Nr. 1503 (II dalis) 15,10 Eur
Nr. 6806 (I ir II dalys) Skaitmeninė versija!   10,00 Eur

Žemė 7
Užduočių sąsiuvinis 7 kl. 
(I ir II dalys)
96 p., 215×290 mm
Nr. 1506 (I dalis) 4,30 Eur
Nr. 1507 (II dalis) 4,30 Eur

Nuo 2010 m. Lietuvos mokyklose visoms kla-
sėms įsigaliojo atnaujintos Pagrindinio ugdymo 
programos. Leidykla „Briedis“, atsižvelgdama į 
naujų geografijos programų tikslus ir uždavinius, 
turinio pokyčius, atnaujina didelio pasisekimo 
tarp mokytojų ir mokinių sulaukusį geografijos 
vadovėlį 6 klasei ŽEMĖ.  

Vadovėlis parengtas pagal 2008 m. patvir-
tintą Pagrindinio ugdymo programą. ŽEMĖ 6 
sudaryta taip, kad atlieka trejopą funkciją: per-
teikia programoje numatytą mokymo turinį, 
ugdo kompetencijas ir specifinius geografinius 
gebėjimus, leidžia įtvirtinti bei pasitikrinti įgytas 
žinias ir įgūdžius. Atnaujintas vadovėlis suteikia 
galimybių dirbti su stipresniais ir silpnesniais 
mokiniais. Medžiagos aktualumą stengtasi de-
rinti su jos išliekamąja verte.

Atnaujintą vadovėlį sudaro 50 pagrindinių 
temų. Tokia apimtis leis mokytojams labiau in-
dividualizuoti mokymo procesą, daugiau  
dėmesio skirti  
diferencijavimui.

pagal ŠMM patvirtintas geografijos programas 
atnaujintas vadovėlis ŽEMĖ 6

Žemė 6
Užduočių sąsiuvinis 6 kl. 
(I ir II dalys)
96 p., 215×290 mm
Nr. 1504 (I dalis) 4,30 Eur
Nr. 1505 (II dalis) 4,30 Eur

Žemė 6
Geografijos vadovėlis 6 kl. 
(I ir II dalys)
Rytas Šalna, Vilhelmina Tuskenienė 

224 p., 200×260 mm
Nr. 1500 (I dalis) 15,10 Eur
Nr. 1501 (II dalis) 15,10 Eur
Nr. 6805 (I ir II dalys) Skaitmeninė versija!   10,00 Eur

 • supaprastintas tekstas;
 • mažiau neesminių sąvokų; 
 • daug naujos iliustracinės medžiagos; 
 • optimali ir subalansuota apimtis; 
 • atnaujintas dizainas, patrauklus šriftas;
 • daug dėmesio kompetencijoms ugdyti; 
 • impulsai aktyviai veiklai mokykloje ir už 

jos ribų;
 • žinių ir gebėjimų savikontrolė.

TaI:

NAUJIENA! Skaitmeninę leidinio versiją 
galite įsigyti  www.EVAdOVELIAI.LT

NAUJIENA! 

Skaitmeninę leidinio versiją 

galite įsigyti  

www.EVAdOVELIAI.LT
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Nuo 2010 m. Lietuvos mokyklose visoms kla-
sėms įsigaliojo atnaujintos Pagrindinio ugdymo 
programos. Leidykla, atsižvelgdama į naujų  
geografijos programų tikslus ir uždavinius, turi-
nio pokyčius, atnaujino pasisekimo tarp moky-
tojų ir mokinių sulaukusį geografijos vadovėlį 
9 klasei ŽEMĖ.  

Vadovėlis parengtas pagal Pagrindinio ugdy-
mo programą. Racionaliai sumažintos apimties 
vadovėlis suteikia galimybių daugiau dėmesio 
skirti mokomosios medžiagos diferencijavimui, 
gebėjimams ir įgūdžiams ugdyti, mokinių daro-
mai pažangai stebėti. 

Laikantis naujosios programos reikalavimų ir 
mokytojų pageidavimų, sumažinta vadovėlio 
apimtis, tekstas aktualizuotas, atnaujinta ilius-
tracinė medžiaga, statistinė informacija. Pir-
mojoje dalyje tradiciškai pateikiama Lietuvos 
gamtinė geografija, antrojoje dalyje – Lietuvos 
bei pasaulio socialinė geografija.

pagal ŠMM patvirtintas geografijos programas 
atnaujintas vadovėlis ŽEMĖ 9

 • supaprastintas tekstas;
 • mažiau neesminių sąvokų; 
 • optimali ir subalansuota apimtis; 
 • atnaujintas dizainas, patrauklus šriftas;
 • daugiau dėmesio kompetencijų ugdymui; 
 • žinių ir gebėjimų savikontrolė.

TaI:

Žemė 9
Užduočių sąsiuvinis 9 kl. 
(I ir II dalys)
88 p., 215×290 mm
Nr. 3635 (I dalis) 4,30 Eur
Nr. 3636 (II dalis) 4,30 Eur

Žemė 9 
Geografijos vadovėlis 9 kl. 
(I ir II dalys)
Rytas Šalna, Edvardas Baleišis, Ričardas Baubinas,  
Vidmantas Daugirdas 

232 p., 200×260 mm
Nr. 3633 (I dalis) 15,10 Eur
Nr. 3634 (II dalis) 15,10 Eur
Nr. 6808 (I ir II dalys) Skaitmeninė versija!   10,00 Eur

Nuo 2010 m. Lietuvos mokyklose visoms kla-
sėms įsigaliojo atnaujintos Pagrindinio ugdymo 
programos. Leidykla, atsižvelgdama į naujų  
geografijos programų tikslus ir uždavinius, turi-
nio pokyčius, atnaujino pasisekimo tarp moky-
tojų ir mokinių sulaukusį geografijos vadovėlį 
8 klasei ŽEMĖ.  

Vadovėlis parengtas pagal Pagrindinio ugdy-
mo programą. Racionaliai sumažintos apimties 
vadovėlis suteikia galimybių daugiau dėmesio 
skirti mokomosios medžiagos diferencijavimui, 
gebėjimams ir įgūdžiams ugdyti, mokinių daro-
mai pažangai stebėti. 

Laikantis naujosios programos reikalavimų 
ir mokytojų pageidavimų, vadovėlio medžia-
ga pateikiama tradiciškai regioniniu principu. 
Vadovėlyje atskleidžiami esminiai Azijos ir Eu-
ropos regionų gamtos bei socialiniai ypatumai. 
Dauguma jų atspindi aktualius žmonių gyven-
senos, ūkininkavimo, aplinkos apsaugos  klausi-
mus. Autoriai išryškina tendencijas ir problemas, 
kurios svarbios ne tik tam regionui, bet ir visam 
pasauliui. Pirmojoje vadovėlio dalyje pateikia-
mi Azijos regionai ir šalys, o antrojoje – Europa.

pagal ŠMM patvirtintas geografijos programas 
atnaujintas vadovėlis ŽEMĖ 8

 • supaprastintas tekstas;
 • mažiau neesminių sąvokų; 
 • optimali ir subalansuota apimtis; 
 • atnaujintas dizainas, patrauklus šriftas;
 • daugiau dėmesio kompetencijų ugdymui; 
 • žinių ir gebėjimų savikontrolė.

TaI:

Žemė 8 
Geografijos vadovėlis 8 kl. 
(I ir II dalys)

Rytas Šalna, Georgijus Sapožnikovas, Giedrė Motiejuitė 

224 p., 200×260 mm
Nr. 2647 (I dalis) 15,10 Eur
Nr. 2648 (II dalis) 15,10 Eur
Nr. 6807 (I ir II dalys) Skaitmeninė versija!   10,00 Eur

Žemė 8
Užduočių sąsiuvinis 8 kl. 
(I ir II dalys)
92 p., 215×290 mm
Nr. 2649 (I dalis) 4,30 Eur
Nr. 2650 (II dalis) 4,30 Eur

NAUJIENA! Skaitmeninę leidinio versiją 
galite įsigyti  www.EVAdOVELIAI.LT

NAUJIENA! Skaitmeninę leidinio versiją 
galite įsigyti  www.EVAdOVELIAI.LT
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 • „gyvi“ žemėlapiai, „bendraujantys“ su mokiniu 
klausimų–atsakymų kalba;

 • darbui su žemėlapiais pritaikytos užduotys;
 • pamokai kartoti skirtos tezės;
 • sąvokos žinioms gilinti ir jų apibrėžimai;
 • mokomosios iliustracijos; 
 • svarbūs faktai.

TaI:

ŽEMĖ. Žemėlapiai+tezės+sąvokos+užduotys

Interaktyvaus mokymo 
atlasai

Visiškai nauja vadovėlį papildanti aktyvaus 
mokymo+kartojimo linija. Tai išskirtinė leidi-
nių serija, parengta pagal naująją Geografijos 
mokymo programą. Esminiai leidinių bruožai, 
leidžiantys juos vadinti naujovėmis,

Kaip naudotis
Šiuo leidiniu autorius siekia suaktyvinti mokinių 

darbą su geografijos iliustracijomis, sukurti glaudžią 
mokymo ir kartojimo sąsają, padėti lengviau su-
vokti geografinius reiškinius. 

Kiekviena tema leidinyje užima du puslapius. 
Temai mokyti skirtas pagrindinis žemėlapis ar 

iliustracija. Jų padedami mokiniai atlieka užduotis, 
kurios pateiktos sunkėjimo tvarka. 

Temai kartoti skirtos apibendrinamosios tezės, 
leidžiančios greitai pasikartoti esminius temos daly-
kus. Skiriamos pagrindinės temos sąvokos. 

Nr. 2651  ŽEMĖ 6 6,00 Eur 

Nr. 2662  ŽEMĖ 7 6,00 Eur 

Nr. 2099  ŽEMĖ 8 6,00 Eur 

Sąvokos
pagrindinės temos sąvokos 
ir jų apibrėžimai.

Užduotys
Užduotys, suskirsty-
tos pagal sudėtingu-
mą. Jos atliekamos 
naudojantis nurody-
tomis iliustracijomis.

Papildomos iliustracijos
naudojamos tezėms iliustruoti, temai 
kartoti ir užduotims atlikti.

Įdomūs faktai
gali būti naudojami 
egzamino klausimuose.

Skyriaus  
pavadinimas

Pagrindinis temos žemėlapis ar iliustracija
Pateikiami žemėlapiai ir iliustracijos visoms kurso temoms.

Temos  
pavadinimas

Apibendrinamosios 
tezės
temai kartoti.

Nuo 2010 m. Lietuvos mokyklose visoms kla-
sėms įsigaliojo atnaujintos Pagrindinio ugdymo 
programos. Leidykla, atsižvelgdama į dabar ga-
liojančių geografijos programų tikslus ir užda-
vinius, pasikeitusias pasaulines aktualijas ir kai 
kurias tendencijas, atnaujino pasisekimo tarp 
mo kytojų ir mokinių sulaukusį geografijos va-
dovėlį 10 klasei ŽEMĖ. 

Vadovėlis parengtas pagal Pagrindinio ugdy-
mo programą. Racionaliai sumažintos apimties 
vadovėlis suteikia galimybių daugiau dėmesio 
skirti mokomosios medžiagos diferencijavi-
mui, kompetencijų ugdymui, mokinių daro mai 
pažangai stebėti. 

Laikantis naujosios programos reikalavimų ir 
mokytojų pageidavimų, sumažinta vadovėlio 
apimtis, tekstas aktualizuotas naujais teiginiais 
ir išvadomis, atnaujinta ilius tracinė medžiaga, 
ypač žemėlapiai, visa statistinė informacija. 

pagal ŠMM patvirtintas geografijos programas 
atnaujintas vadovėlis ŽEMĖ 10

 • atnaujinta aktuali informacija; 
 • naujausios pasaulinės tendencijos;
 • atnaujinti statistikos duomenys;
 • optimali ir subalansuota apimtis; 
 • naujas dizainas, patrauklus šriftas; 
 • daugiau dėmesio kompetencijų ugdymui; 
 • žinių ir gebėjimų savikontrolė. 

TaI:

Žemė 10
Užduočių sąsiuvinis 10 kl. 
88 p., 215×290 mm

Nr. 4412 4,40 Eur

Žemė 10 
Geografijos vadovėlis 10 kl. 

Rytas Šalna, Edvardas Baleišis, Vidmantas Daugirdas 

232 p., 200×260 mm
Nr. 4411 19,30 Eur
Nr. 6809 Skaitmeninė versija!   10,00 Eur

NAUJIENA! Skaitmeninę leidinio versiją 
galite įsigyti  www.EVAdOVELIAI.LT
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Žemė 6
Užduočių sąsiuvinis 6 kl. (I ir II dalys)
Rytas Šalna

Sąsiuvinio turinys glaudžiai siejasi su vadovėliu 6 
klasei „Žemė“. Daug dėmesio skiriama geografiniams 
gebėjimams ugdyti. Gausu žemėlapių, kartoschemų, 
piešinių, pjūvių, grafikų, diagramų, lentelių.
96 p., 215×290 mm
Nr. 456 (I dalis) 4,30 Eur
Nr. 457 (II dalis) 4,30 Eur

Žemė 6
Geografijos vadovėlis 6 kl. (I ir II dalys)
Rytas Šalna 

Pirmasis geografijos serijos „Žemė“ vadovėlis 6 
klasei. Visos temos derinamos su Išsilavinimo stan-
dartuose išvardytais reikalavimais mokinių žinioms ir 
gebėjimams. Mokymo priemonėje itin daug dėmesio 
skiriama geografiniams, komunikaciniams ir asmeni-
niams gebėjimams ugdyti.
240 p., 200×260 mm
Nr. 454 (I dalis)  26,30 Eur
Nr. 455 (II dalis)  26,30 Eur

Žemė 6
Geografijos atlasas 6 kl. 

Atlaso turinys suderintas su vadovėliu 6 klasei 
„Žemė“. Pasaulio, žemynų gamtiniai, politiniai ir kiti 
žemėlapiai. Atlasas iliustruotas spalvingais piešiniais 
ir nuotraukomis. Pateikiami Lietuvos gamtinis bei kul-
tūros paminklų žemėlapiai.
44 p., 210×297 mm (A4)
Nr. 3665 5,50 Eur 

Земля 6 (Žemė 6)
Geografijos vadovėlis 6 kl. rusų kalba 
(I ir II dalys)
Nr. 299 (I dalis)  26,30 Eur
Nr. 300 (II dalis)  26,30 Eur
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Žemė 6
Užduočių sąsiuvinis 6 kl. (I ir II dalys)

Sąsiuvinio turinys glaudžiai siejasi su atnaujintu vadovė-
liu 6 klasei „Žemė“. Pagal mokytojų rekomendacijas atnau-
jintas, papildytas ir gausiai iliustruotas sąsiuvinis padeda 
įsisavinti mokomąją medžiagą, ugdo gebėjimus ir įgūdžius.
96 p., 215×290 mm
Nr. 1504 (I dalis) 4,30 Eur
Nr. 1505 (II dalis) 4,30 Eur

Žemė 6
Geografijos vadovėlis 6 kl. (I ir II dalys)
Rytas Šalna, Vilhelmina Tuskenienė 

Vadovėlis gerokai atnaujintas ir papildytas pagal 
naujausią Pagrindinio ugdymo programą. Racionali 
apimtis, daug galimybių mokomajai medžiagai di-
ferencijuoti, gebėjimams, įgūdžiams, kūrybiškumui 
ugdyti, mokinių daromai pažangai stebėti. Iliustratyvi 
ir įdomi skaitinių pobūdžio medžiaga.
224 p., 200×260 mm
Nr. 1500 (I dalis) 15,10 Eur
Nr. 1501 (II dalis) 15,10 Eur 

NAUJIENA! 
Skaitmeninis vadovėlis

Skaitmeninio vadovėlio turinys 100 % atitinka po-
pierinį vadovėlį.

Pasirinkdami skaitmeninį vadovėlį iš karto gausi-
te abi jo dalis.
Nr. 6805 (I ir II dalys) www.evadoveliai.lt 10,00 Eur

Žemė 6
Interaktyvaus mokymo atlasas
Žemėlapiai+tezės+sąvokos+užduotys 6 kl. 

Vadovėlį 6 klasei „Žemė“ papildanti aktyvaus moky-
mo priemonė. Darbui su žemėlapiais ir iliustracijomis 
pritaikytos užduotys, pamokai kartoti skirtos tezės, 
esminės temos sąvokos žinioms gilinti.
56 p., 210×297 mm (A4)
Nr. 2651 6,00 Eur 

Ziemia 6 (Žemė 6)
Geografijos vadovėlis 6 kl.  
lenkų kalba
(I ir II dalys)
Nr. 5207 (I dalis) Atnaujintas! 26,30 Eur
Nr. 5208 (II dalis) Atnaujintas! 26,30 Eur

vadovėliai, užduočių sąsiuviniai, atlasai, konspektai

NAUJIENA! 
Skaitmeninę vadovėlio  

versiją galite įsigyti 

www.evadoveliai.lt
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Žemė 7 
Geografijos vadovėlis 7 kl. 
(I ir II dalys)

Rytas Šalna, Georgijus Sapožnikovas,  
Giedrė Motiejuitė 

Antrasis geografijos serijos „Žemė“ vadovėlis 7 kla-
sei. Visos vadovėlio temos derinamos su Išsilavinimo 
standartuose išvardytais reikalavimais mokinių žinioms 
ir gebėjimams. Daug dėmesio skiriama bendriesiems 
gamtos ir socialiniams dėsningumams.
248 p., 200×260 mm
Nr. 490 (I dalis)  26,30 Eur
Nr. 491 (II dalis)  26,30 Eur

Žemė 7
Geografijos atlasas 7 kl. 

Atlaso turinys suderintas su vadovėliu 7 klasei 
„Žemė“. Pateikiami pasaulio, Afrikos, Šiaurės ir Pietų 
Amerikos, Australijos gamtiniai, politiniai bei teminiai 
žemėlapiai. Paskutiniuose atlaso puslapiuose – išsami 
pasaulio vietovardžių rodyklė.
40 p., 210×297 mm (A4)
Nr. 3666 5,50 Eur

Žemė 7
Užduočių sąsiuvinis 7 kl. 
(I ir II dalys)

Sąsiuvinio turinys glaudžiai siejasi su vadovėliu 7 
klasei „Žemė“. Daug dėmesio skiriama geografiniams 
gebėjimams ugdyti. Gausu žemėlapių, kartoschemų, 
piešinių, pjūvių, grafikų, diagramų, lentelių.
96 p., 215×290 mm
Nr. 488 (I dalis) 4,30 Eur 
Nr. 489 (II dalis) 4,30 Eur

Ziemia 7 (Žemė 7)
Geografijos vadovėlis 7 kl.  
lenkų kalba
(I ir II dalys)
Nr. 301 (I dalis)  26,30 Eur
Nr. 302 (II dalis)  26,30 Eur
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Žemė 7 
Geografijos vadovėlis 7 kl. 
(I ir II dalys)
Rytas Šalna, Georgijus Sapožnikovas,  
Giedrė Motiejuitė 

Vadovėlis atnaujintas ir papildytas pagal naujausią 
Pagrindinio ugdymo programą. Daug dėmesio ski-
riama bendriesiems geografiniams dėsningumams, 
kurie pateikiami vaizdžiai ir aiškiai. Racionali apimtis, 
galimybė diferencijuoti mokomąją medžiagą, ugdyti 
gebėjimus, įgūdžius, stebėti mokinių daromą pažangą.
232 p., 200×260 mm
Nr. 1502 (I dalis) 15,10 Eur
Nr. 1503 (II dalis) 15,10 Eur

NAUJIENA! 
Skaitmeninis vadovėlis

Skaitmeninio vadovėlio turinys 100 % atitinka po-
pierinį vadovėlį.

Pasirinkdami skaitmeninį vadovėlį iš karto gausi-
te abi jo dalis.
Nr. 6806 (I ir II dalys) www.evadoveliai.lt 10,00 Eur

Žemė 7
Interaktyvaus mokymo atlasas
Žemėlapiai+tezės+sąvokos+užduotys 7 kl. 

Vadovėlį 7 klasei  „Žemė“ papildanti aktyvaus moky-
mo priemonė. Darbui su žemėlapiais ir iliustracijomis 
pritaikytos užduotys, pamokai kartoti skirtos tezės, 
esminės temos sąvokos žinioms gilinti.
56 p., 210×297 mm (A4)
Nr. 2662 6,00 Eur

Žemė 7
Užduočių sąsiuvinis 7 kl. 
(I ir II dalys)

Sąsiuvinio turinys glaudžiai siejasi su atnaujintu va-
dovėliu 7 klasei „Žemė“. Pagal mokytojų rekomenda-
cijas atnaujintas, papildytas ir didaktiškai iliustruotas 
sąsiuvinis padeda įsisavinti mokomąją medžiagą, ugdo 
gebėjimus ir įgūdžius.
96 p., 215×290 mm
Nr. 1506 (I dalis) 4,30 Eur
Nr. 1507 (II dalis) 4,30 Eur

Ziemia 7 (Žemė 7)
Geografijos vadovėlis 7 kl.  
lenkų kalba
(I ir II dalys)
Nr. 5209 (I dalis) Atnaujintas! 26,30 Eur
Nr. 5210 (II dalis) Atnaujintas! 26,30 Eur

vadovėliai, užduočių sąsiuviniai, atlasai, konspektai

NAUJIENA! 
Skaitmeninę vadovėlio  

versiją galite įsigyti 

www.evadoveliai.lt
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Žemė 8 
Geografijos vadovėlis 8 kl. 
(I ir II dalys)

Rytas Šalna, Georgijus Sapožnikovas

Trečiasis serijos „Žemė“ geografijos vadovėlis 8 klasei. 
Jo turinys atitinka Bendrąją programą ir Išsilavinimo 
standartus. Pirmoji dalis skirta Europos, antroji – Azijos 
geografijai. Gausiai iliustruotas, daug dėmesio skiriama 
aktualiausioms šių žemynų problemoms. 
248 p., 200×260 mm
Nr. 274 (I dalis) 15,10 Eur
Nr. 275 (II dalis) 15,10 Eur

Žemė 8
Užduočių sąsiuvinis 8 kl. 
(I ir II dalys)

Sąsiuvinio turinys glaudžiai siejasi su vadovėliu 8 
klasei „Žemė“. Daug dėmesio skiriama geografiniams 
gebėjimams ugdyti. Gausu žemėlapių, kartoschemų, 
piešinių, pjūvių, grafikų, diagramų, lentelių.
96 p., 215×290 mm
Nr. 284 (I dalis) 4,30 Eur
Nr. 285 (II dalis) 4,30 Eur

Žemė 8
Geografijos atlasas 8 kl. 

Atlaso turinys suderintas su vadovėliu 8 klasei 
„Žemė“. Pateikiami žemėlapiai skirstomi į tris temi-
nius blokus: Lietuvos gamtiniai žemėlapiai, Lietuvos 
socialiniai žemėlapiai ir pasaulio socialiniai žemėlapiai.
52 p., 210×297 mm (A4)
Nr. 290 5,50 Eur

Ziemia 8 (Žemė 8)
Geografijos vadovėlis 8 kl. lenkų kalba
(I ir II dalys)
Nr. 339 (I dalis) 18,00 Eur
Nr. 340 (II dalis) 18,00 Eur

Žemė 8 
Geografijos vadovėlis 8 kl. 
(I ir II dalys)
Rytas Šalna, Georgijus Sapožnikovas,  
Giedrė Motiejuitė 

Vadovėlis atnaujintas pagal naujausią Pagrindinio 
ugdymo programą. Sumažinta apimtis, nauja sta-
tistika. Pateikiamos aktualios temos, kurios sudaro 
galimybių diferencijuoti mokymą, ugdyti gebėjimus 
ir įgūdžius. Iliustratyvi ir įdomi skaitinių pobūdžio 
medžiaga. 
224 p., 200×260 mm
Nr. 2647 (I dalis) 15,10 Eur
Nr. 2648 (II dalis) 15,10 Eur

NAUJIENA! 
Skaitmeninis vadovėlis

Skaitmeninio vadovėlio turinys 100 % atitinka po-
pierinį vadovėlį.

Pasirinkdami skaitmeninį vadovėlį iš karto gausi-
te abi jo dalis.
Nr. 6807 (I ir II dalys) www.evadoveliai.lt 10,00 Eur

Žemė 8 
Geografijos vadovėlis 8 kl. lenkų kalba
(I ir II dalys)
Rytas Šalna, Georgijus Sapožnikovas, Giedrė Motiejuitė 

224 p., 200×260 mm
Nr. 6791 (I dalis) 26,30 Eur
Nr. 6792 (II dalis) 26,30 Eur

Žemė 8
Užduočių sąsiuvinis 8 kl. 
(I ir II dalys)

Sąsiuvinio turinys glaudžiai siejasi su atnaujintu va-
dovėliu 8 klasei „Žemė“. Pagal mokytojų rekomenda-
cijas atnaujintas sąsiuvinis padeda lengviau įsisavinti 
mokomąją medžiagą, ugdo gebėjimus ir įgūdžius.
92 p., 215×290 mm
Nr. 2649 (I dalis) 4,30 Eur
Nr. 2650 (II dalis) 4,30 Eur

Žemė 8
Interaktyvaus mokymo atlasas
Žemėlapiai+tezės+sąvokos+užduotys 8 kl. 

Vadovėlį 8 klasei  „Žemė“ papildanti aktyvaus moky-
mo priemonė. Darbui su žemėlapiais ir iliustracijomis 
pritaikytos užduotys, pamokai kartoti skirtos tezės, 
esminės temos sąvokos žinioms gilinti.
56 p., 210×297 mm (A4)
Nr. 2099 6,00 Eur 

NAUJIENA! 
Skaitmeninę vadovėlio  

versiją galite įsigyti 

www.evadoveliai.lt

N
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Ziemia 9 (Žemė 9)
Geografijos vadovėlis 9 kl.  
lenkų kalba
Nr. 304 (I dalis)  26,30 Eur
Nr. 305 (II dalis)  26,30 Eur

Žemė 9
Užduočių sąsiuvinis 9 kl. 
(I ir II dalys)

Sąsiuvinio turinys glaudžiai siejasi su vadovėliu 9 
klasei „Žemė“. Daug dėmesio skiriama geografiniams 
gebėjimams ugdyti. Gausu žemėlapių, kartoschemų, 
piešinių, pjūvių, grafikų, diagramų, lentelių.
96 p., 215×290 mm
Nr. 492 (I dalis) 4,30 Eur
Nr. 493 (II dalis) 4,30 Eur

Žemė 9
Geografijos atlasas 9 kl. 

Atlaso turinys suderintas su vadovėliu 9 klasei 
„Žemė“. Atlase pateikiami žemėlapiai skirstomi į tris te-
minius blokus: Lietuvos gamtiniai žemėlapiai, Lietuvos 
socialiniai žemėlapiai ir pasaulio socialiniai žemėlapiai.
40 p., 210×297 mm (A4)
Nr. 3667 5,50 Eur 

Žemė 9 
Geografijos vadovėlis 9 kl. 
(I ir II dalys)

Rytas Šalna, Edvardas Baleišis, Ričardas Baubinas  ,  
Vidmantas Daugirdas 

Geografijos serijos „Žemė“ vadovėlis 9 klasei. Visos 
temos derinamos su Išsilavinimo standartuose išvar-
dytais reikalavimais mokinių žinioms ir gebėjimams. 
Pirmoji dalis skirta Lietuvos gamtinei geografijai, an-
trojoje aktualiai ir naujoviškai pateikiama Lietuvos bei 
pasaulio socialinė geografija. 
240 p., 200×260 mm
Nr. 494 (I dalis)  26,30 Eur
Nr. 495 (II dalis)  26,30 Eur

Žemė 9 
Geografijos vadovėlis 9 kl. 
(I ir II dalys)
Rytas Šalna, Edvardas Baleišis, Ričardas Baubinas , 
Vidmantas Daugirdas

Vadovėlis atnaujintas pagal naujausią Pagrindinio 
ugdymo programą. Pateikiamos aktualios temos, ku-
rios sudaro galimybių diferencijuoti mokymą, ugdyti 
gebėjimus ir kompetencijas. Vadovėlyje taip pat yra 
iliustratyvios ir įdomios skaitinių pobūdžio medžiagos.
232 p., 200×260 mm
Nr. 3633 (I dalis) 15,10 Eur
Nr. 3634 (II dalis) 15,10 Eur

NAUJIENA! 
Skaitmeninis vadovėlis

Skaitmeninio vadovėlio turinys 100 % atitinka po-
pierinį vadovėlį.

Pasirinkdami skaitmeninį vadovėlį iš karto gausi-
te abi jo dalis.
Nr. 6808 (I ir II dalys) www.evadoveliai.lt 10,00 Eur

Žemė 9
Užduočių sąsiuvinis 9 kl. 
(I ir II dalys)

Sąsiuvinio turinys glaudžiai siejasi su atnaujintu 
vadovėliu 9 klasei „Žemė“. Pagal mokytojų rekomen-
dacijas atnaujintas, papildytas ir didaktiškai iliustruo-
tas sąsiuvinis padeda įsisavinti mokomąją medžiagą, 
ugdo gebėjimus.
88 p., 215×290 mm
Nr. 3635 (I dalis) 4,30 Eur
Nr. 3636 (II dalis) 4,30 Eur

NAUJIENA! 
Skaitmeninę vadovėlio  

versiją galite įsigyti 

www.evadoveliai.lt
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Žemė 10
Geografijos atlasas 10 kl. 

Atlaso turinys suderintas su vadovėliu 10 klasei 
„Žemė“. Pateikiami žemėlapiai skirstomi į tris temi-
nius blokus: Lietuvos gamtiniai žemėlapiai, Lietuvos 
socialiniai žemėlapiai ir pasaulio socialiniai žemėlapiai.
32 p., 210×297 mm (A4)
Nr. 3668 5,50 Eur 

Žemė
Geografijos atlasas mokyklai 

Pasaulio atlasas – leidinys visoms klasėms, kuriose dėsto-
mas geografijos kursas. Jame pateikiami visų žemynų gam-
tiniai, politiniai bei teminiai žemėlapiai. Atlase yra ir mūsų 
šalies geografijai skirti Lietuvos gamtinis, administracinis 
bei nemažai teminių žemėlapių. Jie suskirstyti pagal temas. 
Atlaso pabaigoje – pasaulio ir Lietuvos vietovardžių rodyklė. 
144 p., 210×297 mm (A4)
Nr. 3669 14,60 Eur

Mūsų pasaulis
Geografijos atlasas

Marius Čeponis, Mindaugas Žolynas,  
Mindaugas Baltrušaitis, Remigijus Sereika 

Enciklopedinio pobūdžio leidinys plačiajai visuomenei. 
Pagrindinis leidinio akcentas – žemėlapiai. Atlase gausu 
schemų ir nuotraukų, iliustruojančių žymias, vaizdingas 
ar lankytinas pasaulio vietas bei garsius pasaulio veikėjus. 
Be to, jame yra pateikiami ir mūsų šalies žemėlapiai. At-
laso pabaigoje – detali pasaulio ir Lietuvos vietovardžių 
rodyklė ir trumpas bendrinių, tačiau neverčiamų pava-
dinimų žodynėlis. Atlasas „Mūsų pasaulis“ taip pat gali 
būti puiki mokymo priemonė geografijos pamokoms.
152 p., 24×34 cm, kietu viršeliu.
Nr. 1513 26,20 Eur 

Žemė 10 
Geografijos vadovėlis 10 kl. 
Rytas Šalna, Edvardas Baleišis,  
Ričardas Baubinas  , Jurgita Mačiulytė,  

Valentinas Padriezas, Vilhelmina Tuskenienė, Mindaugas Žolynas

Paskutinis serijos „Žemė“ geografijos vadovėlis 10 
klasei. Vienintelis vadovėlis dešimtokams, kurio turinys 
atitinka Bendrąją programą ir Išsilavinimo standartus. 
Jame naujoviškai integruojama Lietuvos ir pasaulio 
ekonominė geografija. Gausu aktualios ir naujausios 
statistinės informacijos.
144 p., 200×260 mm
Nr. 276 26,30 Eur

Ziemia 10 (Žemė 10)
Geografijos vadovėlis 10 kl. lenkų kalba
Nr. 338 Kiekis ribotas! 23,90 Eur

Ziemia 10 (Žemė 10)
Geografijos vadovėlis 10 kl. lenkų kalba

Vadovėlis atnaujintas pagal naujausią Pagrindinio 
ugdymo programą. Sumažinta vadovėlio apimtis, 
tekstas aktualizuotas naujais teiginiais ir išvadomis, 
atnaujinta ilius tracinė medžiaga, ypač žemėlapiai, visa 
statistinė informacija.
232 p., 200×260 mm
Nr. 6921 26,30 Eur

Žemė 10
Užduočių sąsiuvinis 10 kl.

Sąsiuvinio turinys glaudžiai siejasi su atnaujintu va-
dovėliu 10 klasei „Žemė“. Pagal mokytojų rekomenda-
cijas atnaujintas, papildytas ir didaktiškai iliustruotas 
sąsiuvinis padeda įsisavinti mokomąją medžiagą, 
ugdo gebėjimus.
88 p., 215×290 mm
Nr. 4412 4,40 Eur

Žemė 10
Užduočių sąsiuvinis 10 kl. 

Sąsiuvinio turinys glaudžiai siejasi su vadovėliu 10 
klasei „Žemė“. Daug dėmesio skiriama geografiniams 
gebėjimams ugdyti. Gausu žemėlapių, kartoschemų, 
piešinių, pjūvių, grafikų, diagramų, lentelių.
56p., 215×290 mm
Nr. 277 4,40 Eur

Žemė 10 
Geografijos vadovėlis 10 kl. 
Rytas Šalna, Edvardas Baleišis, Vidmantas Daugirdas 

Vadovėlis atnaujintas pagal naujausią Pagrindinio 
ugdymo programą. Sumažinta vadovėlio apimtis, 
tekstas aktualizuotas naujais teiginiais ir išvadomis, 
atnaujinta ilius tracinė medžiaga, ypač žemėlapiai, visa 
statistinė informacija.
232 p., 200×260 mm
Nr. 4411 19,30 Eur

NAUJIENA! 
Skaitmeninis vadovėlis

Skaitmeninio vadovėlio turinys 100 % atitinka po-
pierinį vadovėlį.
Nr. 6809  www.evadoveliai.lt 10,00 Eur

NAUJIENA! 
Skaitmeninę vadovėlio  

versiją galite įsigyti 

www.evadoveliai.lt

N
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pasaulio politinis žemėlapis
Mastelis 1 : 65 000 000, 60×42 cm

Visos pasaulio valstybės, jų valdos ir vėliavos. 
Nr. 3514 3,00 Eur
Nr. 3518 laminuotas   6,20 Eur
Nr. 5260 su laikikliais   15,40 Eur 

pasaulio politinis žemėlapis 
Mastelis 1 : 30 000 000, 115×87 cm

Žemėlapyje pažymėtos visos pasaulio valstybės 
ir jų valdos, šalių sostinės bei kiti didžiausi miestai. 
Žemėlapio apačioje pateiktos valstybių vėliavos.
Nr. 388 laminuotas  30,00 Eur
Nr. 610 su laikikliais  42,00 Eur

pasaulio politinis žemėlapis
Mastelis 1 : 20 000 000, 170×115 cm

Žemėlapyje pažymėtos visos pasaulio valstybės ir jų 
valdos, šalių sostinės bei kiti didžiausi miestai. Kitoje 
pusėje – kontūrinis mokomasis žemėlapis.
Nr. 517 laminuotas  74,00 Eur 
Nr. 612 su laikikliais   93,00 Eur 

pasaulio politinis žemėlapis
Mastelis 1 : 60 000 000, 60×44 cm

Visos pasaulio valstybės, jų valdos ir vėliavos. 
Nr. 320 3,80 Eur
Nr. 204 laminuotas  7,20 Eur
Nr. 620 su laikikliais  16,70 Eur

pasaulio politinis ir gamtinis 
žemėlapis
dvipusis

Mastelis 1 : 80 000 000, 420×297 mm (A3)
Žemėlapyje pažymėtos visos pasaulio valstybės ir jų 

valdos, šalių sostinės bei kiti didžiausi miestai. Kitoje 
pusėje – sausumos bei vandenyno dugno reljefas, kyšuliai, 
pusiasaliai, salos, jūros, įlankos, svarbiausi miestai ir kt.
Nr. 2667 laminuotas  2,15 Eur

pasaulio politinis ir gamtinis 
mokomasis žemėlapis
Mastelis 1 : 20 000 000, 170×115 cm

Dvipusis pasaulio gamtinis ir politinis žemėlapis 
be tekstinės informacijos, skirtas mokinių geografijos 
žinioms tikrinti.
Nr. 477 laminuotas   74,00 Eur 
Nr. 618 su laikikliais   93,00 Eur

XX amžiaus pasaulio istorijos 
atlasas 

Atlase nagrinėjami įvykiai apima laikotarpį nuo praė-
jusio amžiaus pradžios iki 2005 metų.  Leidinyje patei-
kiamas novatoriškas požiūris į svarbiausius laikotarpio 
įvykius. Šis leidinys nėra įprastas atlasas. Be daugiau 
kaip 200 žemėlapių, diagramų ir laiko juostų, čia rasi-
te glaustą visų pasaulio regionų apžvalgą, svarbiausių 
amžiaus įvykių analizę. Kiekvienai temai pateikiamos 
interneto nuorodos tolesniam tyrimui. Šis atlasas – 
puiki pagalbinė priemonė  ne tik mokytojui ar mokiniui, 
bet  ir visiems besidomintiems istorijos, mokslo, politi-
kos, kultūros ir visuomenės raida pasaulyje.
192 p., 190×250 mm
Nr. 1241 6,70 Eur

Žemė ir laikas
Integruotas geografijos ir istorijos  
vadovėlis 11–12 klasėms  
(I ir II dalys) 
Darius Česnavičius, Albinas Galinis, Virginijus Gerulaitis, Saulius 
Jurkevičius, Georgijus Sapožnikovas, Benediktas Šetkus

Vadovėlis atitinka profilinės mokyklos integruotų  
geografijos ir istorijos mokslų bendrąją ugdymo pro-
gramą. Jame pateikta naujausia informacija apie pa-
saulio ir Lietuvos ūkio bei visuomenės raidą.  

Geografijos ugdymo turinį sudaro svarbiausios ben-
drosios geografijos, taip pat Lietuvos ir visų žemynų 
gamtinės, socialinės bei ūkio apžvalgos temos. Naudo-
jantis šia mokymo priemone, galima pasirengti istorijos 
bei geografijos brandos egzaminams.
364 p., 200×260 mm
Nr. 432 (I dalis) Kiekis ribotas! 19,30 Eur 
Nr. 433 (II dalis) Kiekis ribotas! 19,30 Eur

geografija 
Kontūrinių žemėlapių rinkinys vidurinei 
mokyklai

Universalus žemėlapių rinkinys mokiniams, 
mokytojams ir studentams. Jį sudaro 32 politiniai 
(administraciniai) ir gamtiniai pasaulio, žemynų, 
regionų bei Lietuvos žemėlapiai. Politiniuose 
žemėlapiuose išskirtos valstybių ribos, puansonais 
pažymėtos sostinės. Gamtiniuose žemėlapiuose ryškus 
hidrografinis tinklas. Norimus žemėlapius galima išimti 
(jie perforuoti).
64 p., 210×297 mm (A4)
Nr. 120 5,10 Eur

N

Šalys ir skaičiai 2021
Mažasis pasaulio atlasas

Kišeninio formato statistikos leidinys apie pasaulio 
valstybes. Žemėlapiai, valstybių vėliavos, naujausia 
informacija apie kiekvieną šalį. Daugiau kaip 10 000 
aktualių pasaulio faktų.

Naujiena! Leidinyje rasite žemėlapius, iliustruo-
jančius aktualius karinius konfliktus pasaulyje bei mi-
grantų krizę Europoje.
168 p., 110×148 mm
Nr. 4422 7,70 Eur
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pasaulio klimatas   
Mastelis 1 : 40 000 000, 170×115 cm

4 žemėlapiai, vaizduojantys sausio bei liepos mėn. 
vidutinę temperatūrą, vidutinį metų kritulių kiekį ir geo- 
grafines zonas. Kitoje pusėje – kontūrinis žemėlapis.
Nr. 363 laminuotas   74,00 Eur
Nr. 590 su laikikliais   93,00 Eur

pasaulio aplinkosaugos problemos 
Mastelis 1 : 20 000 000, 170×115 cm

Žemėlapyje vaizduojamos dykumėjimo sritys, iškirs-
tų miškų teritorijos, labiausiai užterštos pasaulio upės, 
jūros, pažymėti radioaktyviųjų atliekų kapinynai, nyks-
tančios gyvūnų rūšys. Nurodomos gamtos katastrofų 
(žemės drebėjimai, uraganai ir taifūnai) teritorijos. 
Pateikiami atskiri CO2, aplinkosaugos teritorijų, radio-
aktyviųjų debesų judėjimo virš Europos po Černobylio 
AE avarijos žemėlapiai. 
Nr. 307 laminuotas   70,00 Eur
Nr. 646 su laikikliais   86,00 Eur

geografinės zonos 
Mastelis 1 : 20 000 000, 170×115 cm

Žemėlapyje parodytas pasaulio geografinių zonų 
pasiskirstymas Žemėje, pateiktos vandenynų ir jūrų 
srovės.
Nr. 1013 laminuotas 70,00 Eur 
Nr. 1014 su laikikliais 86,00 Eur

geografinės kelionės ir atradimai
Mastelis 1 : 20 000 000, 170×115 cm

Didžiųjų geografinių atradimų žemėlapis. Vaizdžiai 
parodytos svarbiausios XV a.–XVII a. vid. geografinės 
kelionės, pasaulio pasidalijimas tarp didžiausių to meto 
jūrinių valstybių: Ispanijos ir Portugalijos. Pateikiami 
garsiausių kelionių iki K. Kolumbo (XI–XIV a.) ir svar-
biausių XVII–XVIII a. atradimų žemėlapiai. Iškarpoje 
vaizduojamos kelionės į Šiaurės ir Pietų ašigalius. Že-
mėlapis tinka mokantis geografijos ir istorijos.
Nr. 444 laminuotas  70,00 Eur
Nr. 587 su laikikliais   86,00 Eur

Tektonika ir naudingosios iškasenos  
Mastelis 1 : 20 000 000, 170×115 cm

Detalus pasaulio žemėlapis, kuriame pateikta Žemės 
plutos sandara bei joje vykstantys procesai. Pažymėti 
ugnikalniai, žemės drebėjimų zonos. Nurodomos svar-
biausios naudingųjų iškasenų radimo vietos. 
Nr. 952 laminuotas  70,00 Eur
Nr. 953 su laikikliais   86,00 Eur

pasaulio gamtinis žemėlapis
Mastelis 1 : 40 000 000, 88×60 cm

Sausumos bei vandenyno dugno reljefas, kyšuliai, 
pusiasaliai, salos, jūros, įlankos, svarbiausi miestai ir 
kt. Įdėti ir poliarinių sričių apibendrinti žemėlapiai. 
Leidinys apipavidalintas retro stiliumi.
Nr. 4159  5,70 Eur
Nr. 4158 laminuotas  10,50 Eur
Nr. 639 su laikikliais   22,00 Eur

pasaulio gamtinis žemėlapis
Mastelis 1:30 000 000, 110×74 cm

Sausumos bei vandenyno dugno reljefas, kyšuliai, 
pusiasaliai, salos, jūros, įlankos, svarbiausi miestai ir kt. 
Šešėliuotas reljefas pagerina žemėlapio estetinį vaizdą.
Nr. 2665 laminuotas  14,50 Eur
Nr. 2666 su laikikliais   25,00 Eur 

pasaulio gamtinis žemėlapis
Mastelis 1 : 20 000 000, 170×115 cm

Sausumos bei vandenyno dugno reljefas, kyšuliai, 
pusiasaliai, salos, jūros, įlankos, svarbiausi miestai ir kt. 
Šešėliuotas reljefas pagerina žemėlapio estetinį vaizdą.

Kitoje pusėje – netradicinis kontūrinis mokomasis 
žemėlapis be pavadinimų. Jame vaizduojamas rel-
jefas, hidrografinis tinklas, pažymėti didesnių miestų 
puansonai. Žemėlapį galima naudoti mokinių geogra-
fijos žinioms tikrinti. Patogumui paliktas aukščiausių 
kalnų aukštis, vandenyno gylis, kartografinis tinklas.
Nr. 739 laminuotas  74,00 Eur
Nr. 741 su laikikliais  93,00 Eur

gamtinis pusrutulių žemėlapis 
Mastelis 1 : 22 000 000, 170×115 cm

Leidinyje  pavaizduoti Šiaurės ir Pietų pusrutulių že-
mėlapiai, kurie padės susipažinti su Žemės paviršiaus 
bei vandenyno dugno reljefu, svarbiausiais geografi-
jos objektais: kalnais, lygumomis, salomis, pusiasaliais, 
vandenynų srovėmis ir kt. Leidinys taip pat padės susi-
pažinti su geografiniu tinkleliu, koordinatėmis ir kitais 
kartografiniais elementais. 

Kitoje leidinio pusėje – pasaulio pusrutulių kontūri-
nis žemėlapis (be pavadinimų), kuriame pavaizduotos 
svarbiausios upės, kalnų virtinės ir kiti gamtinės geo-
grafijos objektai. Žemėlapis padės įtvirtinti geografijos 
žinias bei palengvins mokytojo darbą klasėje tikrinant 
mokinių žinias.
Nr. 303 laminuotas   74,00 Eur
Nr. 685 su laikikliais  93,00 Eur  

60×44 cm
Nr. 318 4,40 Eur
Nr. 203 laminuotas   7,70 Eur
Nr. 684 su laikikliais   16,70 Eur

pasaulio žemėlapis 
Mastelis 1 : 55 000 000, 73×60 cm

Gamtinis ir politinis pasaulio žemėlapis. Visos 
pasaulio valstybės ir jų valdos. Parodytos laiko 
juostos, sausumos bei vandenyno dugno reljefas. 
Žemėlapio apačioje – pasaulio valstybių vėliavos.
Nr. 3519 4,40 Eur
Nr. 3520 laminuotas   7,70 Eur
Nr. 614 su laikikliais   16,70 Eur
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Europos politinis žemėlapis
Mastelis 1 : 11 000 000,  59×44 cm

Europos valstybės, jų valdos ir vėliavos.
Nr. 3936 2,90 Eur 
Nr. 3937 laminuotas 6,20 Eur
Nr. 585 su laikikliais 15,40 Eur

Europa 
gamtinis ir politinis žemėlapis

Mastelis 1 : 10 000 000, 59×42 cm
Europos gamtinis ir politinis žemėlapis. Jame pa-

vaizduotas sausumos bei vandenyno dugno reljefas, 
valstybės, jų valdos ir vėliavos.
Nr. 3943 laminuotas 6,20 Eur 
Nr. 582 su laikikliais 15,40 Eur

Europos politinis ir gamtinis 
žemėlapis
dvipusis

Mastelis 1 : 15 000 000, 420×297 mm (A3)
Žemėlapyje pažymėtos visos Europos valstybės ir jų 

valdos, šalių sostinės bei kiti svarbiausi miestai. Kito-
je pusėje – sausumos bei vandenyno dugno reljefas, 
kyšuliai, pusiasaliai, salos, jūros, įlankos, svarbiausi 
miestai ir kt.
Nr. 3147 laminuotas  2,15 Eur 

Europos politinis žemėlapis 
Mastelis 1 : 4 250 000, 170×115 cm

Žemėlapyje pažymėtos visos Europos valstybės ir 
jų valdos, šalių sostinės bei kiti svarbiausi miestai. 
Žemėlapio krašte pateiktos Europos valstybių vėliavos. 
Kitoje pusėje – kontūrinis žemėlapis.
Nr. 518 laminuotas  74,00 Eur 
Nr. 577 su laikikliais  93,00 Eur

Analogiškas vienpusis mažesnio formato žemėlapis.
Mastelis 1:6 000 000,  110×74 cm
Nr. 1952 laminuotas 14,70 Eur
Nr. 1953 su laikikliais 25,00 Eur 

Europos gamtinis žemėlapis 
Mastelis 1 : 5 500 000, 145×115 cm

Europos reljefas, vandenys bei geležinkeliai. Išleisti 
du žemėlapio variantai: pirmasis – vietovardžiai 
originalo rašyba, antrasis – adaptuoti lietuviškai.
Vietovardžiai originalo rašyba

Nr. 549 laminuotas   70,00 Eur 
Nr. 579 su laikikliais   86,00 Eur 

Vietovardžiai adaptuoti lietuviškai

Nr. 548 laminuotas   70,00 Eur 
Nr. 578 su laikikliais   86,00 Eur

Mastelis 1:6 000 000, 92×73 cm

Vietovardžiai originalo rašyba

Nr. 1950 laminuotas  14,70 Eur 
Nr. 1951 su laikikliais   24,70 Eur

Vietovardžiai adaptuoti lietuviškai

Nr. 1948 laminuotas   14,70 Eur 
Nr. 1949 su laikikliais   24,70 Eur

pasaulio ūkis 
Mastelis 1 : 20 000 000, 170×115 cm

Žemės ūkis, pramonė, prekyba bei transportas. In-
formacija apie žemės naudojimą, pramonės centrus, 
uostus, krovinių srautus, naudingųjų iškasenų telki-
nius, auginamas kultūras, žvejojamą jūros gyvūniją.
Nr. 638 laminuotas   70,00 Eur
Nr. 613 su laikikliais   86,00 Eur

pasaulio kalbos
Mastelis 1:20 000 000, 170×115 cm

Detalus pasaulio kalbų žemėlapis. Papildomai pa-
teikti pasaulio rasių bei religijų žemėlapiai. Leidinys 
gali būti naudojamas kaip mokymo priemonė geogra-
fijos, istorijos bei lietuvių ir užsienio kalbų pamokose.
Nr. 1019 laminuotas   70,00 Eur 
Nr. 1020 su laikikliais   86,00 Eur

pasaulio kalbos
Mastelis 1 : 27 000 000, 112×85 cm

Žemėlapyje parodytas svarbiausių kalbų ir kalbų 
šeimų paplitimas pasaulyje. 
Nr. 640 20,00 Eur
Nr. 372 laminuotas  30,00 Eur
Nr. 591 su laikikliais   41,00 Eur

Indoeuropiečių kalbų šeima pasaulyje 
Mastelis 1 : 27 000 000, 112×85 cm

Žemėlapyje pavaizduotas indoEuropiečių kalbų 
šeimos paplitimas pasaulyje.
Nr. 560 20,00 Eur 
Nr. 370 laminuotas  30,00 Eur
Nr. 593 su laikikliais  41,00 Eur

pasaulio kalbos 
Mastelis 1 : 52 000 000, 59×42 cm

Žemėlapyje parodytas svarbiausių kalbų ir kalbų 
šeimų paplitimas pasaulyje.
Nr. 174 laminuotas  7,20 Eur 
Nr. 595 su laikikliais  16,70 Eur

Europa
Kelių  
žemėlapis 
Mastelis 1 : 3 000 000, 130×130 cm

Europos kelių žemėlapis, kuriame atsispindi 
svarbiausių kelių ir greitkelių tinklas. Pateikta ir 
atstumų lentelė tarp Europos sostinių. Žemėlapyje 
yra apie 8000 vietovardžių. 
Nr. 354 laminuotas  51,00 Eur 
Nr. 740 su laikikliais  67,00 Eur
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Indoeuropiečių kalbų šeima  
Europoje
Mastelis 1 : 5 500 000, 112×85 cm

Žemėlapyje parodytas indoeuropiečių kalbų, tarp jų 
ir baltų, pasiskirstymas Europos žemyne.
Nr. 559 20,00 Eur
Nr. 369 laminuotas  30,00 Eur
Nr. 594 su laikikliais  41,00 Eur 

Europos kalbos 
Mastelis 1 : 5 500 000, 112×85 cm

Žemėlapyje parodytas kalbų, tarp jų ir lietuvių, 
pasiskirstymas Europos žemyne. 
Nr. 551  20,00 Eur
Nr. 371 laminuotas  30,00 Eur
Nr. 592 su laikikliais   41,00 Eur

Europos kalbos 
Mastelis 1 : 11 000 000, 59×42 cm

Žemėlapyje parodytas kalbų, tarp jų ir lietuvių, 
pasiskirstymas Europos žemyne. 
Nr. 173 laminuotas  7,20 Eur 
Nr. 553 su laikikliais   16,70 Eur

Azija
Gamtinis žemėlapis
Mastelis 1 : 10 000 000,  170×113 cm

Žemėlapyje pavaizduotas reljefas, vandenys, vals-
tybės ir jų sostinės, kiti svarbesni miestai. Trys pa-
pildomi Azijos žemėlapiai: tektoninis, metų kritulių 
kiekio ir augalijos.

Kitoje pusėje – netradicinis žemėlapis be pavadini-
mų. Jame vaizduojamas reljefas, hidrografinis tinklas, 
pažymėti didesnių miestų puansonai. Žemėlapį gali-
ma naudoti mokinių geografijos žinioms tikrinti. Pato-
gumui paliktas aukščiausių kalnų aukštis, vandenyno 
gylis, kartografinis tinklas.
Nr. 467 laminuotas  74,00 Eur 
Nr. 568 su laikikliais   93,00 Eur

Azija 
Politinis žemėlapis
Mastelis 1 : 10 000 000, 170×113 cm

Žemėlapyje parodytos valstybės ir jų sosti-
nės, kiti svarbesni miestai. Trys papildomi Azijos 
(M 1 : 55 000 000) žemėlapiai: gyventojų tankumo, 
bendrojo vidaus produkto, Vidurio rytų konfliktų.

Kitoje pusėje – Azijos nebylusis žemėlapis, kuriame 
vaizduojamos tik valstybių sienos, pažymėti sostinių ir 
kitų didesnių miestų puansonai. Žemėlapis skirtas mo-
kinių geografijos žinioms tikrinti.  
Nr. 468 laminuotas   74,00 Eur
Nr. 569 su laikikliais  93,00 Eur

Europos politinis ir gamtinis 
mokomasis žemėlapis
Mastelis 1 : 4 000 000, 135×113 cm

Dvipusis Europos gamtinis ir politinis žemėlapis be 
tekstinės informacijos, skirtas mokinių geografijos ži-
nioms tikrinti.
Nr. 476 laminuotas   74,00 Eur
Nr. 619 su laikikliais   93,00 Eur

Europos Sąjunga 
Mastelis 1 : 6 000 000, 115×87 cm

Pagrindinis akcentas – Europos Sąjungos žemėla-
pis. Jame papildomai pažymėtos šalys, prisijungusios 
prie Europos vienodos monetarinės sistemos ir įvedu-
sios bendrąją valiutą – eurą. Žemėlapyje nurodomos 
pagrindinės ES valdymo institucijos bei jų būstinės. 
Be pagrindinio žemėlapio, pateikiami du mažesni: ES 
plėtros ir šalių ekonominio pajėgumo. 
Nr. 434 laminuotas  30,00 Eur 
Nr. 581 su laikikliais  41,00 Eur

Analogiškas mažesnio formato žemėlapis.
M 1 : 12 000 000, 59×44 cm
Nr. 165 laminuotas  7,30 Eur
Nr. 554 su laikikliais   16,70 Eur

Europos ūkis 
Mastelis 1 : 4 250 000, 170×115 cm

Europos valstybių žemės ūkis ,  pramonė, 
prekyba bei transportas. Informacija apie žemės 
naudojimą, pramonės centrus, uostus, krovinių 
srautus, naudingųjų iškasenų telkinius, auginamas 
kultūras, žvejojamą jūros gyvūniją. Europos 
valstybių eksporto ir importo struktūros diagrama.
Nr. 550 laminuotas   70,00 Eur
Nr. 580 su laikikliais   86,00 Eur

Deutschland 
Mastelis 1 : 1 500 000, 158×108 cm

Vaizdingame žemėlapyje vokiečių kalba pateikiamas 
fizinis bei politinis Vokietijos žemėlapiai, svarbiausi fak-
tai apie šią valstybę. Tai puiki priemonė mokyti vokiečių 
kalbos bei geografijos. 
Nr. 199 laminuotas Kiekis ribotas! 55,00 Eur 
Nr. 655 su laikikliais Kiekis ribotas!  68,00 Eur

France 
Mastelis 1 : 1 500 000, 158×108 cm

Vaizdingame žemėlapyje prancūzų kalba patei-
kiamas fizinis bei politinis Prancūzijos žemėlapiai, 
svarbiausi faktai apie šią valstybę. Tai puiki priemonė 
mokyti prancūzų kalbos bei geografijos. 
Nr. 2735 laminuotas  55,00 Eur 
Nr. 2736 su laikikliais   68,00 Eur
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Šiaurės Amerika
Politinis žemėlapis
Mastelis 1 : 8 000 000, 113×170 cm

Žemėlapyje parodytos valstybės ir jų sostinės, kiti 
svarbesni miestai. Trys papildomi teminiai Šiaurės 
Amerikos žemėlapiai: gyventojų tankumo (M 1 : 24 
000 000), JAV bendrojo vidaus produkto (M 1 : 14 000 
000) ir JAV teritorijų plėtimosi XIX a. (M 1 : 14 000 000).

Kitoje pusėje – Šiaurės Amerikos nebylusis žemėla-
pis, kuriame vaizduojamos tik valstybių sienos, sostinių 
ir kitų didesnių miestų puansonai. Žemėlapis skirtas 
mokinių geografijos žinioms tikrinti.  
Nr. 475 laminuotas   74,00 Eur
Nr. 572 su laikikliais   93,00 Eur

Šiaurės Amerika
Gamtinis žemėlapis
Mastelis 1 : 8 000 000, 113×170 cm

Žemėlapyje pavaizduotas žemyno reljefas, 
vandenys, valstybės ir jų sostinės, kiti svarbesni 
miestai. Pateikti trys papildomi Šiaurės Amerikos 
žemėlapiai: tektoninis, metų kritulių kiekio ir augalijos. 
Nr. 374 laminuotas   70,00 Eur 
Nr. 566 su laikikliais   86,00 Eur 

Atkurtai Lietuvai 100 metų
Žemėlapis, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimt-

mečiui paminėti.
 Staliniame žemėlapyje rodomi mūsų šalyje esantys 

gamtos ir kultūros paveldo paminklai. Tai žymiausi pi-
liakalniai, akmenys, medžiai. Taip pat dvarai, bažnyčios 
ir kiti žmogaus sukurti objektai. 
42×29,7 cm (A3)
Nr. 5714 laminuotas 5,70 Eur 

Atkurtai Lietuvai 100 metų. 
gamtos, kultūros ir istorijos 
paminklai 
M 1 : 300 000, 136×100 cm

Žemėlapis, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimt-
mečiui paminėti.

 Sieniniame žemėlapyje rodomi mūsų šalyje esantys 
gamtos ir kultūros paveldo paminklai. Tai žymiausi pi-
liakalniai, akmenys, medžiai. Taip pat dvarai, bažnyčios 
ir kiti žmogaus sukurti objektai. 
Nr. 5704 laminuotas  47,00 Eur 
Nr. 5705 su laikikliais  64,00 Eur 

Analogiškas mažesnio formato žemėlapis.
M 1 : 450 000, 94×70 cm
Nr. 5712 laminuotas  22,70 Eur
Nr. 5713 su laikikliais  34,00 Eur

Australija
Gamtinis žemėlapis
Mastelis 1 : 8 000 000, 170×113 cm

Žemėlapyje pavaizduotas žemyno 
reljefas, vandenys, valstybės ir jų 
sostinės, kiti svarbesni miestai. Pateikti 
trys papildomi Australijos žemėlapiai: 
tektoninis, metų kritulių kiekio ir 
augalijos. 
Nr. 431 laminuotas   70,00 Eur 
Nr. 564 su laikikliais  86,00 Eur

Afrika
Gamtinis  
žemėlapis
Mastelis 1 : 8 000 000, 113×170 cm

Žemėlapyje parodytas žemyno reljefas, vandenys, 
valstybės ir jų sostinės, kiti svarbesni miestai. Trys 
papildomi Afrikos žemėlapiai: tektoninis, metų kritulių 
kiekio ir augalijos.
Nr. 373 laminuotas   70,00 Eur 
Nr. 565 su laikikliais  86,00 Eur

Afrika 
Politinis  
žemėlapis
Mastelis 1 : 8 000 000, 113×170 cm

Žemėlapyje parodytos valstybės ir jų sostinės, kiti 
svarbesni miestai. Trys papildomi teminiai Afrikos 
žemėlapiai (M 1 : 22 000 000): gyventojų tankumo, 
bendrojo vidaus produkto, kolonijinio išsivadavimo.

Kitoje pusėje – Afrikos nebylusis žemėlapis, kuriame 
vaizduojamos tik valstybių sienos, pažymėti sostinių ir 
kitų didesnių miestų puansonai. Žemėlapis skirtas mo-
kinių geografijos žinioms tikrinti.  
Nr. 470 laminuotas   74,00 Eur
Nr. 570 su laikikliais   93,00 Eur

pietų Amerika
Gamtinis žemėlapis
Mastelis 1 : 8 000 000, 113×170 cm

Žemėlapyje pavaizduotas žemyno reljefas, 
vandenys, valstybės ir jų sostinės, kiti svarbesni 
miestai. Pateikti trys papildomi Pietų Amerikos 
žemėlapiai: tektoninis, metų kritulių kiekio ir augalijos. 
Nr. 648 laminuotas   70,00 Eur 
Nr. 567 su laikikliais   86,00 Eur

pietų Amerika
Politinis žemėlapis
Mastelis 1 : 7 500 000, 113×170 cm

Žemėlapyje parodytos valstybės ir jų sostinės, kiti 
svarbesni miestai. Trys papildomi teminiai Pietų Ameri-
kos žemėlapiai (M 1 : 22 000 000): gyventojų tankumo, 
bendrojo vidaus produkto, kolonijinio išsivadavimo.

Kitoje pusėje – Pietų Amerikos nebylusis žemėlapis, 
kuriame vaizduojamos tik valstybių sienos, pažymėti 
sostinių ir kitų didesnių miestų puansonai. Žemėlapis 
skirtas mokinių geografijos žinioms tikrinti.  
Nr. 471 laminuotas   74,00 Eur 
Nr. 571 su laikikliais   93,00 Eur
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Lietuva 
Administracinis žemėlapis
Mastelis 1 : 1 400 000, 30×22 cm

Apskritys, rajonai, jų centrai. Didesnės Lietuvos 
gyvenvietės ir svarbiausi keliai, atstumų tarp apskričių 
centrų lentelė.
Nr. 408 0,90 Eur
Nr. 150 laminuotas  1,70 Eur 

Lietuvos administracinis  
suskirstymas
Mastelis 1 : 600 000, 65×50 cm

Ap skri tys, ra jo nai, mies tai ir dau giau nei 1200 vie to-
var džių. Iškar po je – 1930 m. Lie tu vos ad mi nist ra ci nio 
su skirs ty mo že mė la pis (M 1 :  1 200 000). Ap skri čių, 
ra jo nų, jų cen trų bei miestų savivaldybių gyventojų 
skaičiaus len te lė.
Nr. 149 laminuotas   7,20 Eur 
Nr. 603 su laikikliais  16,70 Eur 

Lietuvos respublikos 
administracinis suskirstymas
Mastelis 1 : 800 000, 64×47 cm

Lietuvos administracinio suskirstymo žemėlapis ski-
riamas ne tik tiems, kurie žemėlapius vertina dėl tikslu-
mo, bet ir tiems, kurie juose įžvelgia meno bei estetikos 
ypatybių. Čia rasite visų Lietuvos administracinių centrų 
herbus. Šis žemėlapis tikrai papuoš kiekvieno namus 
ar biurą, supažindins su mūsų valstybės heraldika.
Nr. 4161 laminuotas   7,20 Eur 
Nr. 604 su laikikliais  16,70 Eur 

Lietuvos administracinis ir 
gamtinis žemėlapis
dvipusis
Mastelis 1 : 1000 000, 420×297 mm (A3)

Vienoje pusėje pažymėtos apskritys, rajonai, jų 
centrai, didesnės Lietuvos gyvenvietės ir svarbiausi 
keliai. Kitoje pusėje vaizduojami gamtos (reljefas, 
hidrografija), socialiniai (gyvenvietės, keliai) ir kiti 
objektai.
Nr. 2668 laminuotas 2,15 Eur 

Lietuvos respublikos  
administracinis suskirstymas 
Mastelis 1 : 400 000, 97×72 cm

Apskritys, rajonai, miestai ir didesnės gyvenvietės. 
Apskričių centrų herbai. Atstumų lentelė.
Nr. 389  5,50 Eur
Nr. 148 laminuotas  15,40 Eur
Nr. 602 su laikikliais   26,40 Eur

Lietuvos gamtinis žemėlapis
Mastelis 1 : 300 000, 170×115 cm

Žemėlapyje vaizduojama gamtos (reljefas, hidrogra-
fija), socialiniai (gyvenvietės, keliai) ir kiti objektai. Trys 
papildomi smulkesnio mastelio (1 : 1 200 000) žemėla-
piai: sausio ir liepos mėnesių vidutinė oro temperatūra 
bei vidutinis metų kritulių kiekis.

Kitoje pusėje pateikiamas kontūrinis žemėlapis. 
Jame vaizduojamas reljefas, hidrografinis tinklas, įdėti 
didesnių miestų puansonai. Žemėlapį galima naudoti 
mokinių geografijos žinioms tikrinti. Patogumui palik-
ti didžiausių Lietuvos miestų pavadinimai, nurodomas 
aukščiausių kalvų aukštis. 
Nr. 519 laminuotas   74,00 Eur 
Nr. 599 su laikikliais   93,00 Eur

Lietuvos respublika
Mastelis 1 : 300 000, 136×100 cm

Miškai, vandenys, keliai, administracinės ribos, tu-
ristiniai objektai. Apskričių centrų herbai. 
Nr. 474 laminuotas  51,00 Eur
Nr. 622 su laikikliais   70,00 Eur

Lietuva
Mastelis 1 : 400 000, 97×72 cm

Lietuvos žemėlapis. Miškai, vandenys, keliai, 
administracinės ribos, apskričių centrų herbai. 
Iškarpoje – administracinio suskirstymo žemėlapis. 
Nr. 4110 5,50 Eur
Nr. 4111 laminuotas   15,40 Eur 
Nr. 605 su laikikliais  26,40 Eur

Lietuvos administracinis  
suskirstymas
Mastelis 1 : 250 000, 170×122 cm

Apskritys, rajonai, miestai ir daugiau nei 1200 
vietovardžių. Gyventojų skaičiaus savivaldybėse 
lentelė. Iškarpose – gyventojų tankumo žemėlapis, 
apskričių centrų herbai.

Kitoje pusėje – nebylusis žemėlapis, kuriame vaiz-
duojamos tik administracinės ribos, savivaldybių centrų 
ir kitų didesnių miestų puansonai.
Nr. 508 laminuotas   74,00 Eur 
Nr. 598 su laikikliais  93,00 Eur

Eesti.  
Latvija.  
Lietuva.
Mastelis 1:600 000, 87×115 cm

Europiniai, nacionaliniai, kiti keliai su informacija 
apie dangą, atstumus ir numeraciją. Miestai ir 
gyvenvietės nuo 100 gyventojų. Sutartiniai ženklai 
lietuvių, latvių, anglų, vokiečių, lenkų, rusų kalbomis. 
Nr. 752 laminuotas  17,20 Eur 
Nr. 755 su laikikliais  29,00 Eur
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Didysis vandens apytakos ratas
Mokomasis plakatas

100×70 cm
Nr. 1481 laminuotas  20,60 Eur
Nr. 1482 su laikikliais    28,50 Eur

Žemės judėjimas
Mokomasis plakatas

70×100 cm
Nr. 950 laminuotas  20,60 Eur
Nr. 951 su laikikliais   28,50 Eur

geografinė platuma ir ilguma
Mokomasis plakatas

70×100 cm
Nr. 954 laminuotas  20,60 Eur
Nr. 955 su laikikliais   28,50 Eur

pasaulinis atšilimas
Mokomasis plakatas

70×100 cm
Nr. 1514 laminuotas  20,60 Eur 
Nr. 1515 su laikikliais    28,50 Eur

Sausumos vandenys
Mokomasis plakatas

Nagrinėjami požeminiai ir paviršiniai vandenys. 
Plakatas, 100×70 cm
Nr. 3341 laminuotas 20,60 Eur
Nr. 3342 su laikikliais 28,50 Eur

Vilniaus apskritis
Mastelis 1:130 000, 120×120 cm

Detalus Vilniaus apskrities žemėlapis su papildoma 
statistine informacija: nacionalinė sudėtis, gyventojų 
skaičius rajonuose ir kt. 
Nr. 469 laminuotas   53,00 Eur 
Nr. 730 su laikikliais   68,00 Eur 

Lietuvių kalbos tarmės 
Mastelis 1 : 350 000, 115×87 cm

Leidykla „Briedis“ kartu su dr. V. Kavaliausku paren-
gė lietuvių kalbos tarmių žemėlapį. Jame detaliai pa-
vaizduotas 15 lietuvių kalbos tarmių paplitimas mūsų 
šalyje ir už jos ribų: Gudijoje bei Lenkijoje.
Nr. 445 laminuotas  30,00 Eur 
Nr. 627 su laikikliais  41,00 Eur

Analogiškas mažesnio formato žemėlapis.
Mastelis 1 : 600 000, 65×49 cm
Nr. 625 laminuotas  7,20 Eur 
Nr. 628 su laikikliais   16,70 Eur

Vilniaus apylinkės
Mastelis 1:50 000 (1 cm – 500 m), 120×100 cm

Detali Vilniaus apylinkių topografinė ir nauja 
turistinė informacija. Žemėlapyje nurodyti beveik visi 
gamtos ir kultūros paveldo paminklai  netoli Vilniaus. 
Įžymiausios ir labiausiai lankomos vietos pažymėtos 
žvaigždutėmis. 
Nr. 745 laminuotas   77,00 Eur 
Nr. 751 su laikikliais   92,00 Eur 

Vilniaus senamiesčio panorama
68×50 cm

Vilniaus senamiesčio piešinys, kuriame aiškiai 
pavaizduoti pastatai, architektūros paminklai bei 
kitos įžymybės. 
Nr. 171 laminuota   6,70 Eur 
Nr. 723 su laikikliais   16,40 Eur 

Lietuvos gamtos ir kultūros 
paveldas
Mastelis 1 : 250 000, 170×122 cm

Sieninis žemėlapis skirtas susipažinti su mūsų šalyje 
esančiu gamtos ir kultūros paveldu. Tai garsiausios kal-
vos,  daubos, atodangos, įgriuvos, medžiai, akmenys, 
pilys, piliakalniai, dvarai ir kiti gamtos bei žmogaus 
sukurti objektai. Be to, žemėlapyje pateikiamos Lie-
tuvos saugomos teritorijos, kurios sudaro mūsų šalies 
gamtinį karkasą: rezervatai, nacionaliniai ir regioniniai 
parkai bei įvairūs draustiniai. 
Nr. 306 laminuotas   70,00 Eur
Nr. 588 su laikikliais   86,00 Eur
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pasaulio vandenynas
Mokomasis plakatas

Supažindinama su pasaulinio vandenyno dalimis, 
druskingumu, jūrų srovėmis, cunamio susidarymu ir kt.
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 3339 laminuotas 20,60 Eur
Nr. 3340 su laikikliais 28,50 Eur 

pasaulio vėliavos
Mokomasis plakatas

Pateikiama pripažintų ir nepripažintų valstybių bei 
kitų priklausomų ar autonominių teritorijų vėliavos.
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 3337 laminuotas 20,60 Eur 
Nr. 3338 su laikikliais 28,50 Eur

Žemynai
Mokomasis plakatas

Pateikiama 7 pasaulio žemynų pagrindinės 
charakteristikos.
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 3343 laminuotas 20,60 Eur
Nr. 3344 su laikikliais 28,50 Eur

Debesys
Mokomasis plakatas

70×100 cm
Nr. 1483 laminuotas  20,60 Eur
Nr. 1484 su laikikliais   28,50 Eur

Atmosfera
Mokomasis plakatas

70×100 cm
Nr. 1017 laminuotas  20,60 Eur
Nr. 1018 su laikikliais   28,50 Eur

Žemėlapio sudarymas ir mastelis
Mokomasis plakatas

70×100 cm
Nr. 1491 laminuotas  20,60 Eur 
Nr. 1492 su laikikliais   28,50 Eur

geografinių objektų panorama   
Piešinyje pavaizduota daugiau nei 100 gamtinės 

ir visuomeninės geografijos objektų, yra aiškinama-
sis sąvokų žodynas. Puiki mokymo priemonė, galinti 
praturtinti geografijos kabinetą.
172×113 cm 
Nr. 364 laminuotas  46,00 Eur  
Nr. 586 su laikikliais   65,00 Eur 

Demografinė raida
Mokomasis plakatas

70×100 cm
Nr. 1485 laminuotas  20,60 Eur
Nr. 1486 su laikikliais   28,50 Eur 

Klimatogramos
Mokomasis plakatas

70×100 cm
Nr. 1015 laminuotas  20,60 Eur
Nr. 1016 su laikikliais    28,50 Eur

Žemės seismiškumas
Mokomasis plakatas

70×100 cm
Nr. 1487 laminuotas  20,60 Eur
Nr. 1488 su laikikliais  28,50 Eur 

Žemės ir jos plutos sandara
Mokomasis plakatas

70×100 cm
Nr. 1489 laminuotas  20,60 Eur
Nr. 1490 su laikikliais   28,50 Eur
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Uolienų rinkinys 
Komplekte 5 dėžutės su mineralų, uolienų, fosilijų pa-
vyzdžiais. Kiekvienoje dėžutėje su skyreliais rasite tvar-
kingai sudėliotus tam tikros rūšies uolienų pavyzdžius 
bei spalvingas identifikacijos lenteles.
Nr. 5061 114,00 Eur

Saulės sistemos modelis  
„geo safari“

Motorizuotas Saulės sitemos modelis. Užden-
kite Saulę žvaigždyno kupolu, kad sukurtumėte 
planetariumą.

Pažymėti pagrindiniai žvaigždynai. Reikalingos AA 
baterijos (nepridėta).
Nr. 6524 59,50 Eur

Atminties žaidimas  
„pasaulio vėliavos“

Mokomasis žaidimas vaikams susipažinti su pasau-
lio šalių vėliavomis. Atminties žaidimo metu vaikams 
reikės užvertus visas medines korteles, verčiant po 2 
korteles atrasti vienodų vėliavų poras.

Iš viso 44 medinės kortelės su vėliavomis. 
Dėžutės dydis: 12×12 cm
Nr. 6608 11,50 Eur

Žemės ir mėnulio judėjimo demon-
stracinis modelis „Tellurium N“

Unikalus trimatis mokomasis modelis, skirtas vaiz-
džiai pademonstruoti Žemės ir Mėnulio judėjimą.

Pagrindinės temos:
•	 Žemė kosmose kaip giroskopas
•	 Diena ir naktis
•	 Poliarinė diena ir poliarinė naktis
•	 Tropikai
•	 Metų laikai
•	 Diena ir naktis įvairiose platumose
•	 Mėnulio fazė
•	 Užtemimai
•	 Potvyniai
•	 Geostacionarūs palydovai
•	 Eratosteno žemės perimetro apskaičiavimo 

eksperimentas
Rinkinyje: priemonės demonstracijai, pamokų ap-

rašymai (13 temų).
Nr. 6617 1048,00 Eur

N

Šiaurės ir pietų pusrutulių dangus. 
Žvaigždėlapis 

Plakate pavaizduotas Šiaurės ir Pietų pusrutulių 
žvaigždėtas dangus. Žvaigždės išskirtos pagal ryškį 
bei matomumą danguje, išryškinti svarbiausi žvaigž-
dynai, surašyti didžiausių žvaigždžių ir žvaigždynų pa-
vadinimai, pavaizduota ekliptika, Zodiako ženklai ir kt. 
Papildomi, mažesni, žvaigždėlapiai iliustruoja dangaus 
skliautą atskirose geografinėse platumose bei skirtin-
gais metų laikais. Plakatas padės susipažinti ir su Žemės 
bei Saulės sukimosi erdvėje principais, suvokti kintantį 
dangų. Patiks besimokantiems ir geografijos ar astro-
nomijos ir besidomintiems žvaigždėmis.
87×115 cm
Nr. 205 laminuotas   29,70 Eur 
Nr. 711 su laikikliais  41,30 Eur

68×50 cm
Nr. 206 laminuotas  7,80 Eur 
Nr. 736 su laikikliais  16,70 Eur

Saulės sistema 
Pažintiniame plakate vaizduojama Saulės sistema 

ir jos struktūra. Pateikti Saulės ir Saulės sistemos pla-
netų piešiniai, kurie leidžia palyginti Saulės „šeimos“ 
narių dydį, padės suvokti planetų skirtumus. Atskiruo-
se piešiniuose pateikiami svarbiausi planetų parame-
trai: apimtis, skersmuo, masė, sukimosi aplink Saulę  
periodas, palydovai bei kiti duomenys. Kad lengviau 
būtų įsivaizduoti, visos planetos lyginamos su Žemės 
planeta. Iškarpoje pavaizduota ir Saulės sistemos raida 
nuo Didžiojo sprogimo iki šių dienų.

Plakatas tiks ir mokyklai – geografijos ar fizikos pa-
mokoms, ir papuoš dangumi besidominčiųjų namus.

Šiaurės pusrutulio dangus. 
Žvaigždėlapis 

Plakate pavaizduotas Šiaurės pusrutulio žvaigždė-
tas dangus. Žvaigždės išskirtos pagal ryškį bei ma-
tomumą danguje, išryškinti svarbiausi žvaigždynai, 
surašyti didžiausių žvaigždžių ir žvaigždynų pavadi-
nimai, pavaizduota ekliptika, Zodiako ženklai ir kt. 
Mažesni žvaigždėlapiai iliustruoja dangaus skliautą 
mūsų geografinėje platumoje skirtingais metų lai-
kais. Plakatas padės susipažinti ir su Žemės bei Saulės 
sukimosi erdvėje principais, suvokti kintantį dangų. 
Patiks besimokantiems ir geografijos ar astronomijos 
ir besidomintiems žvaigždėmis.
87×115 cm
Nr. 197 laminuotas   29,70 Eur 
Nr. 707 su laikikliais   41,30 Eur 

115×87 cm
Nr. 196 laminuotas   31,20 Eur 
Nr. 696 su laikikliais  43,50 Eur
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gaublys
Skersmuo – 32 cm

Gamtinis-politinis gaublys su apšvietimu, lietuvių 
kalba, su plastikiniu stovu.
Nr. 5165         40,00 Eur

Skersmuo – 20 cm
Mastelis 1:64 000 000. Gamtinis-politinis gaublys su 

apšvietimu, lietuvių kalba, su plastikiniu stovu.
Nr. 5166         28,80 Eur 

Turistinis kompasas
•	 medžiaga – aukštos kokybės plienas;
•	 disko skersmuo – 4,5 cm;
•	 detali skalė;
•	 azimuto matavimas;
•	 aliuminio dangtelis.
Nr. 1843          14,00 Eur

Kontūrinis gaublys
Kontūrinis gaublys puikiai pritaikomas pasaulio paži-

nimo, geografijos, istorijos bei politologijos pamokose. 
Priemonė gali būti naudojama demonstravimui arba 
atliekant individualias užduotis. 

Galima žymėti šalis ar kitus geografinius objektus ir 
tokiu būdu tikrinti moksleivių žinias. Atlikus užduotis, 
spalvinis žymėjimas nuvalomas. Užrašai anglų kalba. 
Rinkinyje yra keturi skirtingų spalvų nuvalomi raši-
kliai, lipdukai. 
28 cm
Nr.6636          43,00 Eur

Kompasų rinkinys klasei
Kompasų rinkinį sudaro: 

•	 27 kompasai (Ø 27 mm) su žymomis,  
•	 27 kompasai (Ø 27 mm) be žymų, 
•	 du stoveliai (aukštis 7,5 cm) su rodyklėmis, 
•	 vienas kopijavimui skirtas lapas.
Nr. 7087 77,00 Eur

N

Kompasas
•	 Medžiaga – plastikas;
•	 disko skersmuo – 4,8 cm;
•	 virvutė tvirtinti.
Nr. 2075          3,50 Eur



Leidinių ir kitų mokymo priemonių užsakymo būdai
•  E. knygyne www.briedis.lt
•  El. paštu: prekyba@briedis.lt
•  Faksu: (8 5) 270 66 27
•  Paštu: Parodų g. 4, LT-04133 Vilnius

Pristatymo tvarka
•  Vadovėlius į ugdymo įstaigas pristatome nemokamai.  

(Perkant internetu, nemokamai vadovėliai pristatomi tik   
e. knygyne www.briedis.lt registruotoms ugdymo įstaigoms.  
Kitų ugdymo priemonių pristatymo mokestis priklauso nuo siuntos svorio.)

•  Pristatant mokymo priemones (išskyrus vadovėlius) į ugdymo įstaigas, 
        pagal jų svorį išrašoma transporto išlaidų sąskaita.

Nuolaidos
•  Užsakius leidinių už 1400–2300 Eur –  4 % nuolaida.
•  Užsakius leidinių už daugiau kaip 2300 Eur – 6 % nuolaida.
•  Vadovėlių ir kitų leidinių užsakymo nuolaidos pagal išrašytą sąskaitą
        skaičiuojamos atskirai.

        Į mokymo priemonių kainas įtrauktas PVM. 

Leidykla BRIEDIS pasilieka teisę keisti visų leidinių  
ir kitų mokymo priemonių kainą.

Kainos skelbiamos e. knygyne www.briedis.lt,  
tokiomis kainomis parduodama leidyklos knygyne Vilniuje (Parodų g. 4)



Autoriai ir leidėjai Lietuvos 
švietimo centruose bei 
leidyklos edukaciniame centre 
rengia leidyklos „Briedis“ išleistų
ar planuojamų leisti mokymo priemonių pristatymus ir seminarus. 
Visoms miestų ir rajonų mokytojų bendruomenėms, norinčioms 
sužinoti aktualiausią informaciją apie  
mokymo priemones, siūlome kreiptis į leidyklos 
„Briedis“ administraciją  elektroniniu paštu 
info@briedis.lt, tel. (8 5) 270 64 79.  
Renginių tvarkaraštis skelbiamas e. knygyne www.briedis.lt.

Leidyklos išleisti mokymo priemonių 
katalogai:
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
Pradinis ugdymas
Gamtos mokslai
Geografija
Istorija 
Visų leidinių ir kitų mokymo 
priemonių katalogas

Leidykla BRIEDIS
Parodų g. 4, LT-04133 Vilnius  

El. p. info@briedis.lt 
www.briedis.lt

Prekybos skyrius
Tel.: (8 5) 270 66 01, 270 66 94 

Faks. (8 5) 270 66 27 
El. p. prekyba@briedis.lt


