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BENDROJI INFORMACIJA

Kodėl verta rinktis skaitmenines įtraukiojo ugdymo priemones?
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x

Investicijos į ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymą padeda tinkamai ugdyti gebėjimus bei įgūdžius ir
sukuria prielaidas, būtinas išsilavinusiai visuomenei.

x

Skaitmeninės įtraukiojo ugdymo programos mažina įvairių raidos sutrikimų riziką. Šių programų
naudojimas ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių ugdymo procese
padeda išvengti kalbos sutrikimų ir mokymosi sunkumų.

x

Skaitmeninės įtraukiojo ugdymo programos padeda vaikams maksimaliai išnaudoti savo gebėjimų
potencialą. Labai svarbi vaiko motorinė, socialinė-emocinė ir pažintinė raida. Šios programos skirtos
ugdyti visų trijų sričių gebėjimus ir įgūdžius.

x

Skaitmeninių įtraukiojo ugdymo priemonių veiklos esmė – gerai apgalvotas ankstyvasis vaikų ugdymas.
Šios programos padeda vaikams dalyvauti užsiėmimuose, patirti mokymosi džiaugsmą ir skatina norą
tyrinėti pasaulį.

x

Priemonės skirtos mažiems vaikams, todėl ugdymas vyksta žaidžiant.

x

Taikydami integruotą mokymą ir išnaudodami visus vaikų pojūčius, padedame vaikams įgyti žinių,
įgūdžių ir stiprinti reikiamas kompetencijas.

x

Mokomieji skaitmeninių įtraukiojo ugdymo programų žaidimai padeda paruošti vaikus
efektyviam mokymuisi mokykloje ir gyvenimui visuomenėje.

x

Programinės įrangos sprendimai suteikia galimybę mokytojams naudoti naujausius mokymo metodus,
įgyvendinant ugdymo programą.

x

Sprendimą dėl konkrečios priemonės naudojimo priima mokytojai ir specialistai. Žaidimų užduotys
suformuotos pagal ugdytinas vaiko raidos sritis, todėl mokytojai gali taikyti mokymo metodus,
atsižvelgdami į individualius mokinių poreikius.

x

Skaitmeninės įtraukiojo ugdymo programos – tai neišsenkantis idėjų šaltinis, kuriuo gali naudotis ne tik
pedagogai, specialistai, bet ir tėvai (globėjai), norintys ugdyti vaikus namie. Priemonės, naudojamos
ugdymo procese, palengvina kasdienį mokytojų ir specialistų darbą.
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ĮVADAS Į „LOGORITMIKĄ“

„Logoritmika“ – muzikos terapiniu poveikiu grįsta programa, padedanti lavinti ir koreguoti kalbinę
komunikaciją bei užkirsti kelią galimam kalbos raidos vėlavimui. Be to, dėl motorinės, girdimosios ir
verbalinės muzikinės stimuliacijos, šios programos naudojimas gali teigiamai paveikti bendrąją vaiko raidą.
Siūlomos užduotys, skirtos lavinti:
x
x
x
x
x
x
x

stambiosios motorikos įgūdžius,
pagrindinius lokomotorinius judesius,
motorinę, vizualinę bei girdimąją koordinaciją,
girdimąjį suvokimą,
gebėjimą skirti garsų tempą, ritmą, tembrą, melodiją,
garsų pabrėžimo, artikuliavimo supratimą,
grafomotorinius įgūdžius.

Programa padeda lavinti girdimąją motorinę koordinaciją, klausą, kalbos sklandumą.
„Logoritmika“ supažindina vaikus su teoriniais ir praktiniais muzikos aspektais, leidžia vaikams kurti
melodijas, pažaisti su gama ir ritminėmis vertėmis. Ši programa – puiki pagalbinė muzikos mokymo
priemonė.
Kiekviename klausomosios ir verbalinės muzikinės veiklos lange pateikiamas spausdinti pritaikytas užduočių
lapas, kurio turinys arba atitinka pratimo metu ugdomus įgūdžius, arba yra siūlomi teminiai žaidimai ir
smagūs užsiėmimai. Užduočių lapus galima naudoti namų darbams, grupinės veiklos užsiėmimams,
papildomai veiklai arba vaikui paskatinti.

Ikimokyklinis ugdymas
Ikimokyklinio ugdymo vaikams programą galima naudoti kaip papildomą priemonę mokant muzikos ir
gerinant bendrą raidą. „Logoritmikos“ programoje galima naudotis „Sesijos kūrėjo“ funkcija, leidžiančia
pritaikyti programą prie vartotojo poreikių. Ši funkcija leidžia mokytojams ir specialistams kūrybiškai kurti
savo užsiėmimų ir veiklų ciklus.
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Specialieji ugdymosi poreikiai
Programa skirta darbui su vaikais, kuriems pasireiškia:
●
●
●
●
●
●
●
●
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klausos sutrikimai,
kalbėjimo ir kalbos sutrikimai (galimas naudojimas tokių sutrikimų profilaktikai),
greitakalbystė (kleteringas),
sklandaus kalbėjimo sutrikimai,
mokymosi sunkumai,
vėluojanti psichomotorinė raida,
cerebrinis paralyžius,
motorinės raidos sutrikimai.
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TECHNINIAI REIKALAVIMAI

„Logoritmika“ gali būti diegiama į planšetes ar kompiuterius, turinčius šias operacines sistemas:
• MS Windows: 10 32-bit; 10 64-bit versijos;
• macOS High Sierra – 10.13; Mojave – 10.14; Catalina – 10.15;
• Android 8.0 „Oreo“; 9.0 „Pie“.
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DIEGIMAS IR ŠALINIMAS

Diegimas
Windows
1. Prieš pradėdami diegti, įsitikinkite, kad jūsų įrenginys atitinka techninius reikalavimus.
2. Raskite į įrenginį atsiųstą suglaudintą aplanką „Logoritmika“, kuriame esančius failus arba aplankus
reikia išskleisti. Norėdami išskleisti visą suglaudinto aplanko turinį, paspauskite ir palaikykite
nuspaudę (arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite) aplanką, pasirinkite Išskleisti viską ir vykdykite
instrukcijas.
3. Norėdami paleisti „Logoritmikos“ užduočių rinkinį, pasirinkite ir paspauskite
„Logoritmika.exe“ failą.

MacOS
1. Raskite į įrenginį atsiųstą suglaudintą aplanką „Logoritmika“, kuriame esančius failus arba aplankus
reikia išskleisti. Norėdami išskleisti visą suglaudinto aplanko turinį, paspauskite ir palaikykite
nuspaudę (arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite) aplanką, pasirinkite Išskleisti viską ir vykdykite
instrukcijas.
2. Norėdami paleisti „Logoritmikos“ užduočių rinkinį, pasirinkite ir paspauskite
„Logoritmika.app“ failą.

Android
1. Prieš pradėdami diegti, įsitikinkite, kad jūsų įrenginys atitinka techninius reikalavimus.
2. Įrenginio Nustatymuose (Settings) pažymėkite, kad įrenginys leistų atsisiųsti programėles ir iš
nežinomų kūrėjų (ne per Android App store).
3. Atsisiųskite „Logoritmikos“ APK failą į įrenginį naudodami gautą URL nuorodą ar įkelkite į įrenginį
per USB raktą.
4. Paspauskite du kartus ant atsiųsto „Logoritmikos.apk“ failo ir pradėkite instaliuoti.

8
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Šalinimas
Windows
1. Pasirinkite aplanką „Logoritmika“, kuriame patalpintos užduočių rinkinio bylos.
2. Spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku (arba paspauskite ir palaikykite nuspaudę), tada pasirodžiusiame
meniu pasirinkite „Pašalinti“.

MacOS
1. Pasirinkite aplanką „Logoritmika“, kuriame patalpintos užduočių rinkinio bylos.
2. Spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku (arba paspauskite ir palaikykite nuspaudę), tada pasirodžiusiame
meniu pasirinkite „Pašalinti“.

Android
1.
2.
3.
4.

Pasirinkite programėlę „Nustatymai“ pagrindiniame ekrane.
Pasirodžiusiame lange pasirinkite skiltį „Programos ir pranešimai“.
Pasirodžiusiame programėlių sąraše suraskite „Logoritmikos“ programėlę.
Spustelėkite ant pavadinimo, tada pasirodžiusiame meniu pasirinkite „Pašalinti“.
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PROGRAMOS SANDARA

„Logoritmika“ – daugialypės terpės programa, leidžianti naudoti šią priemonę logopedinei terapijai bei
kalbėjimo sutrikimų prevencijai. Programoje kreipiamasi į vaiką, kuris ne tik mokosi kalbėti, bet ir taiso
savo kalbą. Programą galima naudoti individualiam darbui su vaiku prie kompiuterio arba grupiniams
užsiėmimams (pvz., naudojant projektorių arba interaktyvią lentą). „Logoritmikos“ programa skirta
vaikams, kurie mokosi kalbėti arba turi spręstinų kalbos problemų. Todėl tai – puiki priemonė mokytojams
ir specialistams, kurią galima naudoti teikiant logopedinę pagalbą (esant vėluojančiai kalbos raidai, klausos
sutrikimų turinčių vaikų dislalijai, artikuliacijos problemoms) ir siekiant užkirsti kelią kalbos sutrikimams.
Esminė programos paskirtis – skatinti pagrindines, gebėjimą kalbėti užtikrinančias – motorines ir klausos –
funkcijas. Programa sudaryta iš trijų dalių: 60 pagrindinių motorinių, klausymosi ir verbalinių muzikinių
pratimų. Kai kurie pratimai sudaryti iš dviejų langų.

Logomotoriniai pratimai
Net 40 pratimų skirti stambiajai motorikai lavinti, kuri būtina tolesniam su artikuliacija susijusiam
smulkiosios motorikos darbui. Šios užduotys padeda lavinti pagrindinius lokomotorinius judesius – ėjimą ir
bėgimą – bei gebėjimą juos jungti, moko šokinėti ir šuoliuoti, gerina motorinę koordinaciją (kartu su
vizualine bei girdimąja). Pratimai pateikiami vaizdo įrašuose, kuriuose terapeutas rodo judesius kartu su
dviem vaikais, tuo pačiu metu duodamos instrukcijos ir komentuojama.
Sudėtingesni pratimai pateikiami su muzikiniu fonu.

10
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Klausymo pratimai
Ši dalis skirta auditorinei stimuliacijai veikiant tam tikriems fiziologiniams parametrams. Ji sudaryta iš 45
pratimų, skirtų tempui, ritmui, pabrėžimui ir metrui, tembrui, artikuliavimui ir garsų melodingumui.
Programa padeda paruošti vaikus skirti ir skleisti kalbinius garsus. Tai – įžanga į fonemikos ir fonetikos
pratimus. Šioje programos dalyje mokomasi žaidžiant. Užduočių pagrindiniai veikėjai – Melodija ir Žodis:
pirmoji naudojama užduotyse apie muzikinius garsus, o antrasis – apie kalbinius.
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Žodiniai ir muzikiniai pratimai
Šioje dalyje yra 15 pratimų: 5 eilėraščiai ir 10 dainelių. Jų tikslas – pasitelkiant tam tikrus muzikinius
parametrus stiprinti gebėjimą tinkamai tarti žodžius. Dainavimas – natūrali vaiko kalbos raidos dalis, todėl
jis naudingas logopedinei terapijai ir skatinti kalbai.
Dainelės parinktos pagal muzikines (tempą, gamą, ritmą) ir kalbines (vaikams suprantama tema) ypatybes.

12
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ĮRANKIAI

Programoje pateikiamas įrankių rinkinys. Jį sudaro: „Virtualioji klaviatūra“, „Melodijos kūrėjas“,
„C mažorinė gama“, „Ritminės vertės“ ir muzikos terminų žodynėlis.

Piktograma „įrankiai“.

6.1. Virtualioji klaviatūra
Ši klaviatūra yra dviejų oktavų a, h, c1, d1, e1, f1, g1, a1, h1, c2, d2, e2, f2, g2.
Ją galima naudoti atliekant pratimus su dainelėmis, mokantis gamų arba kuriant savo melodijas. Veikia visi
klaviatūros klavišai: ir balti, ir juodi. Spustelėjus klavišą, programa skleidžia atitinkamą garsą. Klaviatūros
viršuje surašytos klavišų reikšmės. Spustelėjus klaviatūros dešiniame viršutiniame kampe esantį raudoną
mygtuką, pateikiamos baltų arba juodų klavišų reikšmės. Siūloma naudoti papildomą funkciją –
metronomą: spustelėjus bet kurį mėlyną mygtuką klaviatūros viršuje, galima pasirinkti vieną iš trijų tempų.
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6.2. Melodijos kūrėjas
Šioje programos dalyje galima kurti savo melodijas ir išgirsti, kaip jos skamba, grojant pasirinktu instrumentu.
Instrumentą galima pasirinkti spustelėjus vieną iš penkių piktogramų. Galima rinktis: pianiną, fleitą, smuiką,
trimitą arba gitarą. Melodija kuriama naudojant įvairių reikšmių natas ir kitus simbolius, kuriuos reikia
nutempti į norimą penklinės vietą. Sukurtos melodijos galima pasiklausyti. Tam reikia spustelėti mygtuką
„Pradėti“. Sukurtos melodijos notaciją galima išspausdinti: tam skirtas mygtukas dešiniame apatiniame lango
kampe.

14
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6.3. C mažorinė gama
Šį pratimą sudaro dvi dalys: „Natų vertės“ ir „C mažorinė gama“. Pirmojoje dalyje pateiktos natų vertės
(sveikoji, pusinė, ketvirtinė ir aštuntinė) ir pauzės (sveikoji, pusinė, ketvirtinė ir šešioliktinė). Ritminės jų
vertės pavaizduotos schemose. Jos padeda nesunkiai suprasti ryšį tarp skirtingų natų verčių.
Gama pateikta dalyje „C mažorinė gama“. Kiekvienas garsas nurodytas skiemeniniais ir raidiniais natų
pavadinimais. Atitinkamo aukščio garsą galima išgirsti spustelėjus natą arba stačiakampį su jos pavadinimu.
Paeiliui spustelint vieną natą po kitos, galima pasiklausyti visos gamos.
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6.4. Ritminės vertės
Šioje programos dalyje yra žaidimas, skirtas ritminių verčių supratimui lavinti ir mokymuisi jas naudoti.
Iš skirtingas vertes reiškiančių spalvotų keturkampių žaidėjas gali sukurti savo ritminę kompoziciją
(pvz., sudarant vieną sveikąją natą iš trijų ketvirtinių ir dviejų aštuntinių). Spustelėjus mygtuką „Paleisti“,
galima išgirsti visą pasirinktų garsų seką.

16

vartotojo žinynas

6.0X]LNRVWHUPLQȕçRG\QǣOLV
Vartotojui pateikiamas pagrindinių muzikos ir logoritmikos terminų žodynėlis. Kai kurie terminai pateikiami
su paveikslėliais ir garsais. Žodynėlį galima rasti pagrindinėje įrankių juostoje (dešinėje), o atidaryti –
spustelėjus piktogramą „Žodynėlis“.

Piktograma „Žodynėlis“.
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66.Pamokų kūrimo įrankis
Pamokų kūrimo įrankis leidžia pritaikyti programą prie vartotojo poreikių ir sukurti ugdymui skirtą
medžiagą, sudarytą iš pasirinktų programos puslapių. Kiekvienas specialistas gali prisitaikyti programą pagal
savo poreikius, konkrečius klausimus, pratimus, jų eigą ugdymo proceso metu. Pamokų kūrimo įrankis
leidžia mokytojui (specialistui) ir mokiniui rinktis mokymo(si) eigą ir kurti užduotis.
Spustelėjus Pamokų kūrimo įrankio piktogramą, atsiveria langas, kuriame galima matyti jau sukurtų teminių
užsiėmimų sąrašą, jei jų yra. Be to, lange matomi mygtukai, skirti užsiėmimams keisti.
už

Piktograma „Pamokų kūrimo įrankis“.

Šiame lange galite sukurti naujas pamokas, jas redaguoti, dubliuoti ar ištrinti esančias. Norėdami peržiūrėti
pamoką, ją pažymėkite ir spauskite mygtuką „Paleisti“.
Kurdami arba redaguodami pamoką pirma patenkate į pamokos aprašymo skiltį. Čia galite įvesti pamokos
temą, pavadinimą ir kitas pastabas.
Paspaudę mygtuką „Užduotys“ pateksite į užduočių priskyrimo skiltį.
Kairiajame stulpelyje matomos visos užduotys. Dešiniajame – priskirtos pamokai. Pažymėję norimą užduotį
ir paspaudę mygtuką „Žiūrėti“, galite peržiūrėti užduotį. Užduotys į pamoką įtraukiamos pažymint varnele.
Atrinktų užduočių eiliškumas keičiamas jas tiesiog perkeliant.

18
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PIKTOGRAMOS IR SPRENDIMAI SPECIALIŲJŲ UGDYMO
POREIKIŲ TURINTIEMS VAIKAMS

„Logoritmikos“ programoje naudojami grafiniai ir funkciniai sprendimai leidžia pritaikyti priemonę darbui
su įvairiomis vaikų grupėmis, įskaitant ir turinčius specialiųjų ugdymo poreikių.
Tolesni sprendimai užtikriną platų priemonės pritaikymą:
a) Ekrane rodomas tekstas (subtitrais užrašomas tuo metu sakomas tekstas). Be to, tekstiniu pavidalu gali
būti pateikiama kiekviena užduoties instrukcija (pagrindinėje įrankių juostoje reikia spustelėti piktogramą
„Rodyti / Slėpti tekstą“). Šis sprendimas gali būti naudingas klausos suvokimo sunkumų, pavyzdžiui, klausos
negalią, turintiems vaikams.

b) Galimybė keisti viso rodomo teksto (subtitrų) formatą. Galima pasirinkti reikiamas nuostatas, pavyzdžiui,
didžiąsias arba mažąsias raides, jų dydį ir spalvą, fono spalvą. Šių nuostatų galimybės tampa matomos
spustelėjus piktogramą „Formatas“ (pagrindinėje įrankių juostoje pasirinkus teksto rodymo galimybę, šios
nuostatos rodomos automatiškai). Šis sprendimas gali būti naudingas dirbant su vizualinio suvokimo
problemų turinčiais vaikais, kuriems tekstas tampa lengviau matomas parinkus reikiamą fono arba raidžių
spalvą. Fono spalva ir šrifto dydis gali būti pritaikyti prie vartotojo poreikių.

19

c) Iliustracijų stilius ir fonas. Visos šioje programoje esančios vaizdinės priemonės yra paprastos ir
patrauklios. Paprastumas padeda išvengti dviprasmybių, nesumenkindamas užduočių vertės. Patrauklumas
(įskaitant animaciją) – sudėtinė sistemos dalis, skirta pastiprinti dirbantį vaiką ir paskatinti jo norą
dalyvauti veikloje.
d) Pastiprinimai naudojami kiekvienoje programos užduočių dalyje (tam tikri garsai ir animacija, leidžiantys
suprasti, kad atsakymas yra teisingas arba klaidingas, ar visa užduotis atlikta tinkamai). Be to, kartu
naudojama garsinė ir vaizdinė informacija leidžia atlikti užduotį ribotą suvokimą turintiems vaikams.
Pavyzdžiui, jei vaikas neišgirsta garso, jis mato animaciją (pvz., pagrindinis personažas linkteli) ir žino, kad
užduotį atliko teisingai.
e) Papildomos užduotys. Puslapius, kuriuose pateikiamos klausymo ir klausymo muzikinės užduotys, galima
išspausdinti. Šias užduotis galima naudoti papildomam darbui klasėje ir namie bei skatinti vaikams, pateikti
kaip apdovanojimą už atliktą užduotį arba aktyvų dalyvavimą. Daugumą užduočių lapų galima duoti vaikui
parsinešti į namus, išskyrus grafomotorinius pratimus, kuriems atlikti reikalingi vaizdo įrašai. Papildomas
užduotis galima išspausdinti spustelėjus piktogramą „Užduočių lapas“.

Piktograma „Užduočių lapas“.

20
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„LOGORITMIKOS“ NAUDOJIMAS

„Logoritmikos“ programą galima lanksčiai pritaikyti įvairiam darbui su vaikais. Toliau aprašyti svarbūs
vaiko raidos aspektai ir pateikiami galimi skirtingų užduočių pritaikymo pavyzdžiai. Mokytojams
ir specialistams rekomenduojama šią programą atidžiai ištyrinėti, susipažinti su labiausiai dominančiomis
ypatybėmis ir išsirinkti tinkamiausius pratimus darbui su konkrečiu vaiku. Programa sukurta taip, kad ją
galima naudoti kaip iš anksto paruoštą užsiėmimų ciklą. Be to, naudojant pateiktą medžiagą, joje galima
kurti savo užsiėmimus. Ši galimybė aprašyta dalyje „Pamokų kūrimo įrankis“.
„Logoritmikos“ programa gali padėti gerinant įvairius vaiko raidos aspektus.
a) Motorinė raida. Programoje pateikiama vaizdo medžiaga su įvairiais fiziniais pratimais. Tai – puikus
pagalbinės medžiagos šaltinis ikimokyklinio ir ankstyvojo amžiaus vaikų fiziniam lavinimui arba judėjimo
sutrikimų turinčių vyresnių vaikų ugdymui. Foninė muzika pritaikyta prie rodomo pratimo. Tam sukurtos
nesudėtingos melodijos, kuriose nėra jokių elementų, galinčių trukdyti suprasti pagrindines muzikines
sąvokas. Pavyzdžiui, ekrane rodomas motorinis pratimas (žr. „Lokomotoriniai pratimai“, „Motorinės
koordinacijos pratimai“, 4 pratimas) su vaikais, paeiliui darančiais skirtingus sąnarių atpalaidavimo
pratimus. Tokiems judesiams atlikti reikalingi įgūdžiai, todėl užduotis rekomenduojama įtraukti į darbą su
vaikais, nepriklausomai nuo ugdymo aplinkybių. Gebėjimas judinti atskiras kūno dalis lemia vaiko bendrąjį
fizinį pasirengimą, įskaitant stambiąją ir smulkiąją motoriką.
b) Girdimojo suvokimo lavinimas. Gerai išlavinta muzikinė klausa reikšmingai paveikia vaiko artikuliaciją.
Gebėjimas skirti muzikos tempą, melodiją, ritmą ir pabrėžiamą garsą yra tiesiogiai susijęs su tinkamu
prozodinių elementų suvokimu, o gebėjimas atskirti tam tikru būdu artikuliuojamą garsą – vienas iš veiksnių,
lemiančių gerai išlavintą foneminę ir fonetinę klausą. Šalia parodytame programos puslapyje (žr. „Klausymo
pratimai“, „Tempų įvairovė“, 5 pratimas) pavaizduotas vienas iš pratimų, kurių metu mokomasi skirti
įvairius tempus. Vaikas klausosi šokdynės garsų ir randa tokio paties tempo poras. Tokios užduotys teigiamai
veikia gebėjimą suprasti suaugusiųjų ir vaikų kalbėjimo tempą bei kontroliuoti tariamų žodžių greitį.
Tai ypač svarbu dirbant su vaikais, turinčiais mikčiojimo problemų.
c) Girdimosios atminties lavinimas. Programos užduotyse naudojamos trumpos ir ilgos garsų sekos, kurias
vaikas turi įsiminti, kad jas tinkamai atliktų. Trečioje programos dalyje yra užduotys su eilėraščiais
ir dainelėmis. Tiek šie pratimai, tiek pats ugdymo procesas lavina vaiko girdimąją atmintį, kuri padeda
mokantis kalbos ir visų jos elementų (melodingumo, kirčiavimo, žodyno ir kt.) ir leidžia juos laisvai naudoti.
Muzikinę atmintį gerinantys žaidimai verti ypatingo dėmesio lavinant girdimąją vaiko atmintį.
Tokios užduotys naudojamos ir kitose programos dalyse, kuriose siekiama lavinti girdimąją atmintį
ir gerinti supratimą apie pabrėžiamą garsą, tembrą ir garsų melodingumą. Žaidimo forma pateikiamos
užduotys visada sudarytos iš dviejų dalių. Pratimas pirmiausia parodomas, supažindinant su garsais, kuriuos
reikia atskirti. Paskui vaikas atlieka užduotį sudarydamas tokių pačių garsų poras. Čia parodytas puslapio
pavyzdys yra iš dalies „Klausymo pratimai“, „Akcentų įvairovė“, 3 pratimas.
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d) Girdimoji ir motorinė koordinacija. Programa sudaryta taip, kad vaikas turėtų kuo daugiau galimybių
lavinti girdimąją ir motorinę koordinaciją. Vienoje programos dalyje naudojama vaizdo medžiaga, skirta
motoriniams įgūdžiams ugdyti, derinant judesius su girdimais garsais. Kitoje programos dalyje pateikiami
motoriniai pratimai, skirti judamojo aparato funkcinei veiklai. Dar kitoje programos dalyje pateikiamos
įvairios užduotys (ekrane ir papildomų užduočių lapuose, kuriuos galima išspausdinti), skirtos dirbant su
girdimąja ir motorine koordinacija. Paveikslėlyje pateiktas fragmentas iš vaizdo medžiagos
(žr.„Lokomotoriniai pratimai“, „Motorinės koordinacijos pratimai“, 6 pratimas) – viena iš užduočių, skirtų
girdimajai ir motorinei kūno koordinacijai lavinti. Išgirdę muziką, vaikai „žingsniuoja lubomis“, jai
pasibaigus, nuleidžia kojas. Šis pratimas moko vienas raumenų grupes įtempti, o kitas –atpalaiduoti.
Langas, kuriame naudojami dramblio ir katės paveikslėliai (žr. „Klausymo pratimai“,„Dinamikos įvairovė“,
1 pratimas) – viena iš užduočių, kurios skirtos girdimajai ir smulkiajai motorinei koordinacijai lavinti. Vaikui
paeiliui duodama paklausyti garsų sekos: garsiai žingsniuojančio dramblio arba tyliai sėlinančios katės.
Tuomet jo prašoma į langelius patalpinti paveikslėlius ta tvarka, kuria skambėjo garsai.
e) Grafomotorinės užduotys. Programoje yra pratimų, kuriuose dėmesys skiriamas grafomotoriniams
judesiams. Juose prašoma pavaizduoti girdimus garsus grafiškai. Langas su laukeliais, kuriuose reikia
nupiešti girdimus garsus, (žr. „Klausymo pratimai“, „Pabrėžimų įvairovė“, 4 pratimas) – grafomotorinės
užduoties pavyzdys. Vaikas klausosi 2/4, 3/4 ir 4/4 garsų ir piešia atitinkamas bangas. Bangos aukštis turi
būti didelis piešiant pabrėžiamą garsą, mažas – nepabrėžiamą.
f) Sklandžios kalbos lavinimas. Visiems vaikams, o ypač turintiems mikčiojimo problemų, sunkusklandžiai
kalbėti. Programoje naudojami eilėraščiai ir dainelės – puiki pagalba lavinant sklandžią kalbą. Ritmingas
tekstas ir rimas padeda vaikams nesutrikti tariant žodžius. Dainelės „Vandens garsai“ (žr. „Žodiniai ir
muzikiniai pratimai“, „Vandens garsai“) tempas lėtas, ramus, o tekstas – labai ritmingas. Tai – puikus
pratimo pavyzdys, kuriame dainuojant gerinamas kalbos sklandumas. Visos programoje naudojamos
dainelės ir eilėraštukai skirti supratimo gebėjimui ugdyti, atminčiai lavinti ir vaiko dėmesiui atkreipti
į svarbias vietas dainelėje arba eilėraštyje. Pratimas „Vandens garsai“ padeda vaikui susieti aplinkos garsus
su dainelės tekstu.
g) Klausos lavinimas. Programoje, atliekant užduotis, naudojama daug garsų, kuriuos vaikas girdi savo
aplinkoje (lašėjimas, dundantis traukinys, šokinėjantis sviedinys, giedantys paukščiai). Taip gerinama vaiko
klausa. Siūlomi pratimai gali padėti vaikui užmegzti pažintį su jį supančiu garsų pasauliu. Pateiktame
paveikslėlyje pavaizduota užduotis (žr. „Klausymo pratimai“, „Dinamikos įvairovė“, 6 pratimas), kurioje
vaiko prašoma atpažinti miško arba miesto garsus. Čia išskirtinė garsų ypatybė – jų dinamika. Miesto garsai
būna triukšmingi (pvz., važiuojantis sunkvežimis, pneumatinio kūjo garsai, signalizuojantys automobiliai),
miško garsai – tylūs (pvz., čiulbantys paukščiai, tekantis upokšnis ir pan.). Mieste gyvenančio vaiko klausa
gali būti mažiau jautri gamtos garsams. Ši užduotis padeda vaikui sutelkti dėmesį į tylius, malonius garsus,
kurių jis anksčiau nesuvokė. Triukšmingi miesto garsai padeda vaikui suprasti, kad jis gyvena nuolat
apsuptas garsų.
h) Muzikos teorija. Programoje vartojamos pagrindinės muzikos sąvokos: tempas, ritmas, tembras
ir pan. Pratimuose šie terminai vartojami tam tikrame kontekste. Taigi, programa gali padėti vaikui
išmokti muzikos pagrindų. Mokymas vyksta naudojant pavyzdžius, o vaiko įgytos žinios pritaikomos
praktiškai. Be to, programoje yra muzikos terminų žodynėlis su pagrindinėmis sąvokomis ir jų
paaiškinimais. Kai kurie terminai pateikiami su iliustracijomis ir garso įrašais, padedančiais vaikui suprasti
vartojamų sąvokų prasmę. Norėdami naudoti žodynėlį, spustelėkite pagrindinėje įrankių juostoje esančią
piktogramą.
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