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BENDROJI INFORMACIJA

Kodėl verta rinktis skaitmenines įtraukiojo ugdymo priemones?
• Investicijos į ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymą padeda tinkamai ugdyti gebėjimus bei įgūdžius
ir sukuria prielaidas, būtinas išsilavinusiai visuomenei.
• 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.
• 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.
• 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.
• Priemonės skirtos mažiems vaikams, todėl ugdymas vyksta žaidžiant.
• Taikydami integruotą mokymą ir išnaudodami visus vaikų pojūčius, padedame vaikams įgyti žinių,
įgūdžių ir stiprinti reikiamas kompetencijas.
• Mokomieji skaitmeninių įtraukiojo ugdymo programų žaidimai padeda paruošti vaikus efektyviam
mokymuisi mokykloje ir gyvenimui visuomenėje.
• Programinės įrangos sprendimai suteikia galimybę mokytojams naudoti naujausius mokymo metodus,
įgyvendinant ugdymo programą.
• 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.
• 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 „ŽODŽIŲ ŽAIDIMUS“

„Žodžių žaidimai“ skirti kalbos ir kalbėjimo gebėjimams bei įgūdžiams ugdyti. Žaidžiant lavinamos
skirtingos kalbos sritys: leksika, gramatika, rišlioji kalba ir pragmatika. Programos tikslas – padėti
vaikui pasiekti tokį kalbos lygį, kurio užtektų laisvai bendrauti su jo aplinkoje esančiais žmonėmis.
„Žodžių žaidimai“ padeda ugdyti vaiko kalbos supratimą ir gebėjimą reikšti nuomonę. Be to, ji padeda
užkirsti kelią galimoms lingvistinėms problemoms.

ͣŽĚǎŝƿǎĂŝĚŝŵĂŝ͞ƉĂĚĞĚĂůĂǀŝŶƚŝƚŽůŝĂƵŝƓǀĂƌĚǇƚƵƐŬĂůďŽƐkomponentus͗
• leksinį ir semantinį,
• morfologinį ir sintaksinį,
• pragmatinį.
Žaidimai padeda ugdyti ir lavinti vaiko:
•
•
•
•
•

socialinius įgūdžius,
motorinę, vizualinę bei girdimąją koordinaciją,
girdimąjį suvokimą,
erdvinį suvokimą,
foneminę klausą.

Programa skirta skatinti bendrą vaiko raidą, todėl naudojamos įvairios grafomotorinės, atminties
ir klausos lavinimo, gebėjimo identifikuoti įvairius garsus, priežasties ir pasekmės ryšio supratimo,
sekų sudarymo ir kitos užduotys.

Ikimokyklinis ugdymas
Programoje „Žodžių žaidimai“ yra daug medžiagos su užduotimis, kurias galima atspausdinti ir panaudoti
tiek per veiklas grupėje, tiek specialistų užsiėmimuose. Daugumą užduočių galima pritaikyti grupiniams
žaidimams, lavinantiems kūrybinį mąstymą, bendruosius gebėjimus, vaiko išradingumą, lingvistinius ir
grafomotorinius įgūdžius, motorinę, vizualinę bei girdimąją koordinaciją. Be to, mokytojas ir vaiko tėvai
gali naudoti užduočių lapus siekdami bendrų darbo su vaiku rezultatų. Tai – priemonė, skirta vaiko pažangai
stebėti.
Kiekvienoje užduotyje pateikiamos metodinės rekomendacijos, kuriose nurodyti per užsiėmimą siekiami
ugdymo tikslai. Naudodamasis programa, mokytojas gali mokiniams pasiūlyti įdomių užduočių. Tai leidžia
labiau įtraukti vaikus į veiklas.
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Specialieji ugdymosi poreikiai
Programa skirta darbui su vaikais, kuriems stebimi įvairūs kalbos ir kalbėjimo bei mokymosi sunkumai
ir sutrikimai (kalbos neišsivystymas, sulėtėjusi kalbos raida, fonetinis kalbėjimo ar fonologinis kalbos
sutrikimas ir kt.).
ÅæRGçLȕ çDLGLPDL´ sudaryti iš užduočių, kurias specialistas gali rinktis atsižvelgdamas į ugdomą kalbos sritį,
aktualią konkretaus vaiko atveju. Tai leidžia užsiėmimo eigą pritaikyti individualiems vaiko poreikiams.
Programoje yra užduočių, kurias galima atspausdinti ir panaudoti smagiai veiklai.
Užduočių lapuose galima rasti:
•
•
•
•
•

grupinio darbo rekomendacijų ir idėjų,
kūrybinį mąstymą lavinančių užduočių,
kalbinės veiklos,
vizualinės ir motorinės koordinacijos pratimų,
grafomotorinės veiklos.

Be to, užduočių lapai – puiki priemonė, padedanti specialistui bendradarbiauti su tėvais (globėjais), galinčiais
naudoti medžiagą namie pagal pateiktus nurodymus. Visą garsinį programos tekstą galima atsispausdinti ir
naudoti kaip pagalbinę priemonę, pvz., dirbant su klausos sutrikimų turinčiu vaiku.
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TECHNINIAI REIKALAVIMAI

ÅæRGçLȕ çDLGLPDL´ gali būti diegiami 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“.

„ŽODŽIŲ ŽAIDIMAI“
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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 „Žodžių žaidimai“, 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 „Žodžių žaidimų“ užduočių rinkinį, pasirinkite ir paspauskite
„Žodžių žaidimai.exe“ failą.

MacOS
1. Raskite į įrenginį atsiųstą suglaudintą aplanką „Žodžių žaidimai“, 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 „Žodžių žaidimų“ užduočių rinkinį, pasirinkite ir paspauskite
„Žodžių žaidimai.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 „Žodžių žaidimai“ APK failą į įrenginį naudodami gautą URL nuorodą ar įkelkite į įrenginį
per USB raktą.
4. Paspauskite du kartus ant atsiųsto „Žodžių žaidimai.apk“ failo ir pradėkite instaliaciją.
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Šalinimas
Windows
1. Pasirinkite aplanką „Žodžių žaidimai“, kuriame patalpintos užduočių rinkinio bylos.
2. Spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku (arba paspauskite ir palaikykite), tada pasirodžiusiame
meniu pasirinkite „Pašalinti“.

MacOS
1. Pasirinkite aplanką „Žodžių žaidimai“, kuriame patalpintos užduočių rinkinio bylos.
2. Spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku (arba paspauskite ir palaikykite), 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 „Žodžių žaidimų“ programėlę.
Spustelėkite ant pavadinimo, tada pasirodžiusiame meniu pasirinkite „Pašalinti“.

„ŽODŽIŲ ŽAIDIMAI“
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PROGRAMOS SANDARA

Programa „Žodžių žaidimai“ sukurta remiantis praktine specialistų patirtimi ir literatūros šaltiniais, skirtais
darbui su vaikais, kuriems nustatyti kalbos raidos sutrikimai. Ši priemonė gali padėti specialistui paversti
mokymą įdomia veikla. „Žodžių žaidimai“ – programa, skirta logopedams, specialiesiems pedagogams,
kitiems specialistams ir mokytojams, dirbantiems su įprastos raidos vaikais arba vaikais, turinčiais
specialiųjų ugdymosi poreikių.

Programoje esantys „Žodžių žaidimai“ suskirstyti pagal temas:
1. Klausyk ir įvardyk
2. Emocijos
3. Grafiniai diktantai
4. Daiktavardžiai
5. Veiksmažodžiai
6. Būdvardžiai
7. Kelių pakopų instrukcijos
8. Antonimai
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9. Daiktų ir spalvų atpažinimas
10. Vintisiniai sakiniai
11. Įvykių seka
12. Bendravimas įvairiomis progomis
13. Dialogai

„ŽODŽIŲ ŽAIDIMAI“
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TEMŲ APRAŠYMAI

1. Klausyk ir įvardyk

Šioje dalyje pateikiamos užduotys su paveikslėliais, vaizduojančiais daiktus, kuriuos vaikas mato namie,
kieme, parduotuvėje, mieste ir kitur. Pagrindinis šioje grupėje naudojamų užduočių tikslas – plėsti aktyvųjį
ir pasyvųjį vaiko žodyną.
Kai kuriose užduotyse naudojami įvairioms kategorijoms priklausantys žodžiai (pvz., temoje „Virtuvė“ yra ne
tik virtuvinių įrankių, bet ir baldų, stalo įrankių pavadinimai bei kiti su ta patalpa siejami žodžiai).
Jei reikia, specialistas gali naudoti papildomų užduočių lapus („darbalapius“) ir kurti siauresnes kategorijas.
Kiekvienas daikto paveikslėlis pateikiamas su jį reiškiančiu žodžiu.
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Šiai temai priklausantys žaidimai plečia žodyną pagal kategorijas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

namų aplinka,
mano kūnas,
mano šeima,
mano kiemas,
žaidimų aikštelė,
mieste,
parduotuvėje,
mano žaislai,
maisto produktai,
apranga.

Visuose languose, spustelėjus ant interaktyvaus paveikslėlio fragmento, paleidžiamas jį įvardijantis įrašas.
Vaikai nesunkiai susitapatina su ekrane matomais veikėjais. Jei reikia, galima rinktis veikėjo lytį: mergaitę
arba berniuką. Norimą variantą gali rinktis specialistas arba vaikas.

„ŽODŽIŲ ŽAIDIMAI“
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2. Emocijos

Pagrindinis šios temos tikslas – supažindinti vaiką su emocijomis ir parodyti skirtingus jų raiškos būdus,
vartojant atitinkamus žodžius. Žaidime sąvoka „emocija“ vadinamos visos emocinės būsenos (jausmai,
nuotaikos ir kt.), tačiau pavaizduotos tik šios:







džiaugsmas,
pyktis,
nuobodulys,
nuostaba,
liūdesysm
baimė.

Jei vaikas domisi kitomis emocijomis, o tėvai (globėjai) ar specialistai mano, kad jam tai bus įveikiama
užduotis, medžiagą galima papildyti kitomis sąvokomis, pvz., pasitenkinimas, saugumo jausmas,
pasitikėjimas, nerimas, gėda, neapykanta ir pan.
Šios temos žaidimai padeda supažindinti vaiką su neverbaline komunikacija, kuri, priklausomai nuo raidos
ypatumų, vaikystėje ilgai naudojama kartu su sakytine kalba.
Šioje programos dalyje yra ne tik interaktyvūs žaidimai, bet ir su tema susijusios užduotys
(žr. piktogramą „Darbalapis“), kurias galima naudoti papildomam darbui su vaiku.
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3. Grafiniai diktantai

Pagrindinė šios dalies užduočių paskirtis – paskatinti vaiką kalbėti ir įvardyti paveikslėliuose pavaizduotus
daiktus. Pirmame lange pateikiami tolesniuose šios programos dalies pratimuose naudojami paveikslėliai.
Piktogramose pavaizduotus simbolius vaikas gali pavadinti savais žodžiais: šiomis užduotimis siekiama
ne patikrinti vaiko gebėjimą atpažinti pavaizduotus daiktus, o norima jį paskatinti kalbėti ir įvardyti
paveikslėlius.
Šioje programos dalyje pateiktos užduotys yra gana sudėtingos, sunkiau įveikiamos vaikams, turintiems
suvokimo sunkumų. Žaidžiant ne tik ugdoma kalba, bet ir lavinama vizualinė bei motorinė koordinacija,
pastabumas.
Šios užduotys panašios į gerai žinomą žaidimą „Laivų mūšis“. Vaikas turi rasti langelį, priklausantį daiktų
porai, ir jį pažymėti. Teisingai pažymėjus visus langelius, ekrane atsiranda paveikslėlis.
Šioje programos dalyje yra ne tik interaktyvūs žaidimai, bet ir su tema susijusios užduotys
(spustelėti piktogramą „Darbalapis“), kurias galima naudoti papildomam darbui su vaiku.

„ŽODŽIŲ ŽAIDIMAI“
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4. Daiktavardžiai

Pagrindinė šios dalies užduočių paskirtis – plėsti vaiko žodyną daiktavardžiais, skatinti vaiką kalbėti ir
įvardyti paveikslėliuose pavaizduotus daiktus, lavinti gebėjimą skirti ir sudaryti vienaskaitą ir daugiskaitą.
Šie
•
•
•
•
•

tikslai pasiekiami atliekant įvairias užduotis:
poruojant paveikslėlį su garso įraše skambančiu žodžiu (išgirstas daiktavardis priskiriamas paveikslėliui),
grupuojant daiktus į temines grupes,
klasifikuojant daiktavardžius,
žaidžiant atmintį lavinančius žaidimus,
lavinant gebėjimą suprasti prielinksnines konstrukcijas ir erdvinius ryšius.

Šioje programos dalyje yra ne tik interaktyvūs žaidimai, bet ir su tema susijusios užduotys
(spustelėti piktogramą „Darbalapis“), kurias galima naudoti papildomam darbui su vaiku.
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5. Veiksmažodžiai

Pagrindinė šios dalies užduočių paskirtis – plėsti vaiko žodyną veiksmažodžiais, skatinti vaiką kalbėti
ir įvardyti paveikslėliuose pavaizduotus veiksmus, lavinti gebėjimą atskirti veiksmažodžių formas.
Šie tikslai pasiekiami atliekant įvairias užduotis:
• poruojant paveikslėlį su garso įraše skambančiu žodžiu (išgirstas veiksmažodis priskiriamas
paveikslėliui),
• kuriant dienotvarkę (iš paveikslėlių, kuriuose vaizduojami tam tikri veiksmai).

Šioje programos dalyje yra ne tik interaktyvūs žaidimai, bet ir su tema susijusios užduotys
(spustelėti piktogramą „Darbalapis“), kurias galima naudoti papildomam darbui su vaiku.

„ŽODŽIŲ ŽAIDIMAI“
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6. Būdvardžiai

Pagrindinė šios dalies užduočių paskirtis – plėsti vaiko žodyną būdvardžiais (ypatingą dėmesį skiriant daiktų
spalvoms, dydžiams ir formoms), skatinti vaiką kalbėti ir įvardyti paveikslėliuose pavaizduotų daiktų
ypatybes.
Šie tikslai pasiekiami atliekant įvairias užduotis:
• poruojant paveikslėlį su garso įraše skambančiu žodžiu (išgirstas būdvardis priskiriamas paveikslėliui),
• vartojant kelis būdvardžius daiktui apibūdinti (pvz., mažas mėlynas puodelis),
• ieškant daiktų su tomis pačiomis ypatybėmis.
Šioje programos dalyje yra ne tik interaktyvūs žaidimai, bet ir su tema susijusios užduotys
(spustelėti piktogramą „Darbalapis“), kurias galima naudoti papildomam darbui su vaiku.
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7. Kelių pakopų instrukcijos

Pagrindinis šios temos tikslas – ugdyti vaiko gebėjimą suprasti ir vykdyti nurodymus, sudarytus iš kelių
veiksmų sekos. Šioje dalyje instrukcijos paprastai pateikiamos vienu sudėtiniu sujungiamuoju arba
prijungiamuoju sakiniu. Tokios užduotys lavina girdimąją atmintį, loginį mąstymą, erdvinę orientaciją bei
gebėjimą planuoti. Atlikdamas tokius pratimus, vaikas mokosi vartoti veiksmažodžius su prielinksniais (ant,
po, pas, prie, į, per ir kt.) ir prieveiksmiais (pirmiau, paskui ir kt.).
Šie tikslai pasiekiami žaidžiant: pagal instrukciją, iš vienos vietos į kitą perkeliami tam tikri interaktyviame
paveikslėlyje pavaizduoti daiktai.
Šioje programos dalyje yra ne tik interaktyvūs žaidimai, bet ir su tema susijusios užduotys
(spustelėti piktogramą „Darbalapis“), kurias galima naudoti papildomam darbui su vaiku.

„ŽODŽIŲ ŽAIDIMAI“
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8. Antonimai

Pagrindinė šios dalies užduočių paskirtis – lavinti vaiko gebėjimą atpažinti ir įvardyti priešingą reikšmę
turinčius žodžius.
Šie tikslai pasiekiami atliekant įvairias užduotis:
• poruojant paveikslėlius, kuriuose vaizduojami priešingos reikšmės žodžiai,
• žaidžiant atmintį lavinančius žaidimus,
• pagal garso įrašą poruojant paveikslėlius, kuriuose vaizduojami priešingos reikšmės žodžiai.
Šioje programos dalyje yra ne tik interaktyvūs žaidimai, bet ir su tema susijusios užduotys
(spustelėti piktogramą „Darbalapis“), kurias galima naudoti papildomam darbui su vaiku.
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9. Daiktų ir spalvų atpažinimas

Pagrindinė šios dalies užduočių paskirtis – padėti vaikui įsiminti spalvų pavadinimus ir ugdyti gebėjimą
apibūdinti daiktus.
Šios užduotys atliekamos išklausius įrašytų nurodymų ir sudarant porą iš spalvos ir paveikslėlio.
Šioje programos dalyje yra ne tik interaktyvūs žaidimai, bet ir su tema susijusios papildomos užduotys
(spustelėti piktogramą „Darbalapis“), kurias galima naudoti papildomam darbui su vaiku.

„ŽODŽIŲ ŽAIDIMAI“
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 VientisiniaiVDNLQLDL

Pagrindinė šios dalies užduočių paskirtis – išmokyti sudaryti vientisinius sakinius pagal paveikslėlius.
Šie tikslai pasiekiami atliekant įvairias užduotis:
• ieškant paveikslėlių, atitinkančių įraše skambantį sakinį,
• sudarant dienotvarkę, kurioje kiekviena veikla apibūdinama vientisiniu sakiniu.

Šioje programos dalyje yra ne tik interaktyvūs žaidimai, bet ir su tema susijusios papildomos užduotys
(spustelėti piktogramą „Darbalapis“), kurias galima naudoti papildomam darbui su vaiku.
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11. Įvykių seka

Pagrindinė šios dalies užduočių paskirtis – ugdyti vaiko:
• gebėjimą suprasti įvykių seką,
• gebėjimą suprasti priežasties ir pasekmės ryšį,
• rišliąją kalbą,
• gebėjimą pasakoti.
Šie tikslai pasiekiami žaidžiant: iš paveikslėlių vaikas kuria pasakojimą. Pirmą kartą duodant vaikui tokią
užduotį, verta su juo aptarti ekrane pavaizduotą istoriją (spustelėjus piktogramą „Sprendimas“,
paveikslėliai išsirikiuoja teisinga seka).
Kai kuriose užduotyse vaikui leidžiama išsirinkti istorijos pabaigą. Tuomet istorija gali būti papasakota
trimis skirtingais būdais.
Šioje programos dalyje yra ne tik interaktyvūs žaidimai, bet ir su tema susijusios užduotys
(spustelėti piktogramą „Darbalapis“), kurias galima naudoti papildomam darbui su vaiku.

„ŽODŽIŲ ŽAIDIMAI“
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12. Bendravimas įvairiomis progomis

Pagrindinė šios dalies užduočių paskirtis:
• plėsti aktyvųjį žodyną su šventėmis susijusiais žodžiais,
• lavinti įvairias komunikacijos formas (atsižvelgiant į aplinkybes),
• ugdyti rišliąją kalbą,
• ugdyti gebėjimą pasakoti.
Šioje programos dalyje visos užduotys panašios.
Vaiko prašoma perkelti pasirinktus paveikslėlius į atitinkamas vietas ir sukurti sveikinimo atviruką. Ši
užduotis labiau tinka rašyti gebantiems vaikams: galima kompiuterio klaviatūra surinkti norimą tekstą.
Darbelį galima atspausdinti (žr. piktogramą „Spausdinti“).
Atlikdamas užduotis, vaikas gali sukurti:
• kvietimą,
• laišką su linkėjimais (išvykus vasaros ar žiemos atostogų),
• sveikinimą gimtadienio proga,
• sveikinimą Velykų arba Kalėdų proga,
• atsiprašymą,
• padėką.
Šioje programos dalyje yra ne tik interaktyvūs žaidimai, bet ir su tema susijusios užduotys (spustelėti
piktogramą „Darbalapis“), kurias galima naudoti papildomam darbui su vaiku. Šiuo atveju pateikiami
atvirukų šablonai, juos vaikas gali nuspalvinti ir nusiųsti pasirinktam žmogui.
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13. Dialogai

Pagrindinė šios dalies užduočių paskirtis:
• mokyti atsakyti į klausimus,
• lavinti kalbos prozodiją (intonaciją, loginį kirtį),
• ugdyti įgūdį pritaikyti kalbą tam tikrai situacijai.
Kiekvienoje užduotyje vaiko prašoma pažiūrėti į paveikslėlį, kuriame pavaizduota tam tikra situacija,
ir sudaryti dialogą (pasirinkti klausimą ir tinkamą atsakymą). Sudarius teisingas poras, rodoma
animacija – pavaizduoti veikėjai taria prieš tai girdėtas frazes.
Šioje programos dalyje yra ne tik interaktyvūs žaidimai, bet ir su tema susijusios užduotys
(spustelėti piktogramą „Darbalapis“), kurias galima naudoti papildomam darbui su vaiku.

„ŽODŽIŲ ŽAIDIMAI“
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5

ĮRANKIAI IR SPRENDIMAI VAIKAMS,
TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ

Spausdinti paruošta medžiaga, kurią galima naudoti papildomam
darbui su vaiku:
a) Papildomos užduotys (piktograma „Darbalapis“).

Programoje „Žodžių žaidimai“ yra rinkinys užduočių lapų, kuriuos galima atspausdinti ir naudoti
papildomam darbui su vaikais.
Kiekvienoje užduotyje galima rasti nuo vieno iki trijų darbalapių su papildomomis užduotimis, skirtomis
toliau dirbti su tema, kuriai skirtas interaktyvus žaidimas.
Darbalapius galima naudoti kaip pagalbinę priemonę dirbant su interaktyviais žaidimais (įžanginiam arba
tolesniam darbui), kaip atlygį vaikui už dalyvavimą užsiėmime arba skirti darbui namie.
Pastaba: „Žodžių žaidimuose“ naudojama interaktyvi medžiagas tinka tiek skaitantiems,
tiek ir besimokantiems skaityti vaikams.
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Papildomos užduotys lavina vaiko kūrybinį mąstymą ir meninius gebėjimus. Be to, jas galima naudoti
bendradarbiaujant su artimaisiais, norinčiais namie papildomai dirbti su kalbos sutrikimų turinčiu vaiku.
Kiekviena spausdinti paruoštame lape pateikiama užduotis (kurią mokytojas arba specialistas parenka pagal
ugdymo tikslus ir vaiko gebėjimus) gali būti atlikta namie padedant tėvams.
Vaikas, tėvai (globėjai) arba specialistas gali kaupti lapus su atliktomis užduotimis kaip dalyvavimo
pamokoje įrodymus. Iš atliktų užduočių (spalvinimo knygelių, žaidimų ir kitų grafomotorinių užduočių)
galima sukurti vaiko darbelių knygą (pvz., susegus į aplanką). Ant mokytojo arba tėvų (globėjų)
naudojamos medžiagos galima užrašyti užduoties atlikimo datą ir nurodyti vaiko duomenis.
Lapus, kuriuose pateikiamos spalvotos užduotys (pvz., atminties, stalo žaidimai ir pan.), rekomenduojama
atspausdinti spalvotai, antraip užduotys gali tapti vaikui nepatrauklios.
Tačiau juos galima naudoti ir nespalvotus: nuo to jų paskirtis nepasikeičia.
Programos „Žodžių žaidimai“ užduočių lapuose yra:
• užduotys, skirtos toliau dirbti su tema, kuriai skirtas interaktyvus žaidimas,
• kalbos pratimai,
• priemonės, padedančios bendrauti su vaiku,
• loginį mąstymą lavinančios užduotys,
• vizualinės ir motorinės koordinacijos užduotys,
• meninės veiklos užsiėmimai (pvz., kaip pasidaryti akvariumą),
• eksperimentinė veikla (pvz., kaip sukurti savo kino filmą, pagaminti vaivorykštę),
• paprasti stalo žaidimai, kuriuose reikia atlikti stambiosios motorikos judesius (pvz., duodamas
nurodymas: „Jei tu stovi ant dėžės, šoktelėk du kartus“),
• grafomotorinės ir kitos užduotys.
Lapuose vaikui skirti nurodymai parašyti liepiamąja nuosaka (kaip ir programos pirmos dalies lapuose). Tai
reiškia, kad skaityti negebančiam vaikui reikės pagalbos atliekant užduotį. Kai kurių užduočių tikslai nėra
tiesiogiai susiję su interaktyviais žaidimais, kurių lange tos užduotys sudėtos, tačiau visuose lapuose
pateikiamų užduočių tema susijusi su ekrane rodomo žaidimo turiniu. Užduočių lapus galima rasti
spustelėjus piktogramą „Įrankiai“ lango apačioje, o tuomet juostoje pasirinkus piktogramą su pieštuku
(„Darbalapis“).

b) Metodinės rekomendacijos
Kiekviename „Žodžių žaidimų“ lange yra metodinės rekomendacijos. Jos daugiausia skirtos programą
naudojančių vaikų tėvams (globėjams), planuojantiems dirbti su vaiku namie (kai naudojamos
atspausdintos užduotys).
Metodinėse rekomendacijose nurodomi darbo su vaiku tikslai naudojant programą. Metodines
rekomendacijas galima rasti spustelėjus piktogramą „Įrankiai“ lango apačioje, o tuomet juostoje pasirinkus
piktogramą su klaustuku „Metodinės rekomendacijos“.

„ŽODŽIŲ ŽAIDIMAI“
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Papildomos funkcijos vaikams, turintiems suvokimo sunkumų
Kad „Žodžių žaidimai“ būtų naudingi kuo platesniam vartotojų ratui (įskaitant vaikus, turinčius
suvokimo sunkumų), programoje panaudoti tokie grafiniai ir funkciniai sprendimai:
a) Rašytinės instrukcijos. Visas tekstas, girdimas spustelėjus garsiakalbio piktogramą, pateikiamas
rašytine forma spausdinti paruoštuose dokumentuose. Šis sprendimas gali būti naudingas vaikui,
turinčiam girdimojo suvokimo sunkumų arba klausos sutrikimų.
b) Rašytinės užduočių instrukcijos. Kiekvienos užduoties instrukcijos ekrane gali būti pateikiamos
rašytine forma (spustelėti piktogramą „Rodyti / Slėpti tekstą“). Šis sprendimas gali būti
naudingas vaikui, turinčiam girdimojo suvokimo sunkumų arba klausos sutrikimų.
c) Paveikslėlių stilius. Visos šios programos vaizdinės priemonės yra paprastos ir patrauklios.
Paprastumas padeda išvengti dviprasmybių, nesumenkinant užduočių vertės. Patrauklumas
(įskaitant animaciją) – sudėtinė sistemos dalis, skirta pastiprinti dirbantį vaiką ir užtikrinti,
kad jis noriai dalyvautų veikloje.
d) Paveikslėlių fonas. Nenaudojamas dekoratyvus, margas fonas su vaizdais, galinčiais trikdyti
regimojo suvokimo sunkumų turintį vaiką.
e) Lange pavaizduotų paveikslėlio fragmentų padidinimas. Daugelyje langų, kuriuose pavaizduoti
smulkių detalių turintys fragmentai, paveikslėlius galima padidinti: spustelėjus daiktą, atsiveria
langas su padidintu paveikslėliu.
f) Vienoda skatinimo sistema padeda užtikrinti, kad užduotys būtų aiškios ir suprantamos. Be to,
vienu metu naudojama garsinė bei vaizdinė informacija leidžia užduotį atlikti girdimojo
ir regimojo suvokimo sunkumų ar sutrikimų turintiems vaikams. Pavyzdžiui, jei vaikas neišgirsta
garso, mato animaciją (pagrindinis personažas linkteli) ir žino, kad užduotį atliko teisingai.
g) Su užduotimi nesusijusius paveikslėlius galima paslėpti. Įrankių juosta kairėje ekrano pusėje gali
būti matoma arba paslėpta: tam reikia spustelėti oranžinį trikampį. Taip užtikrinamas ekrane
pateikiamos užduoties aiškumas. Ši galimybė naudinga dirbant su vaikais, turinčiais dėmesio
sukaupimo ir išlaikymo sunkumų.
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8

PAMOKŲ KŪRIMO ĮRANKIS

Pamokų kūrimo įrankis yra skirtas mokytojams. Juo naudodamiesi galėsite sukurti unikalius užduočių
rinkinius, atrinkti konkrečiam mokiniui tinkamiausią mokymosi medžiagą.
Atidarius pamokų kūrimo įrankį matomas sukurtų pamokų sąrašas.

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.

„ŽODŽIŲ ŽAIDIMAI“

29

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.
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9

PIKTOGRAMOS

- atveria ir užveria specialistui skirtą
įrankių juostą su spausdinti pritaikyta
medžiaga;
- „Darbalapis“;

- nustatymai;

- atlikti tą pačią užduotį iš naujo;

- pamatyti teisingą sprendimą;
- „Metodinė rekomendacija“;
- išklausyti garsines instrukcijas;
- spausdinti;

- audio teksto formatavimas
(instrukcijos rašytine forma);

- išklausyti užduotyje esančias garsines instrukcijas;

- įrašyti garsą;
- informacija apie programos
autorines teises;
- išklausyti įrašo;
- pagrindinis meniu;
- keisti užduočių puslapius;
- grįžti į žaidimo pradžią;
- išeiti iš programos.
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