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1 BENDRA 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 veiklose, 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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2 ĮVADAS Į „KALBANTYS PAVEIKSLĖLIAI“

„Kalbantys paveikslėliai“ yra interaktyvi mokomoji programa, skirta balsui lavinti ir kalbai ugdyti. 
Programoje naudojama onomatopėja (tikrovės reiškinių, nekalbinių garsų pamėgdžiojimas, imitacija 
panašiais kalbos garsais). Tai lavina:

• kvėpavimą;
• balsą;
• prozodiją;
• girdimąjį suvokimą;
• foneminę klausą;
• balso aparato koordinaciją;
• artikuliaciją.

Naudodamiesi programa vaikai išmoksta skirti įvairius aplinkos garsus. Spustelėjus paveikslėlį pasigirsta 
gyvūno ar daikto skleidžiamas garsas, tad vaikas vienu metu gali girdėti garsą, matyti, kas jį skleidžia, ir 
perskaityti garsažodį. Programos pagalba lavinami: vaikų erdvinis (viršus, apačia, kairė, dešinė ir pan.) 
suvokimas, atmintis, mąstymas, žodynas plečiamas antonimais, prielinksniais, prieveiksmiais, būdvardžiais. 

Programa suteikia galimybę:

• įrašyti vaiko kalbėjimą ir palyginti jį su programoje esančiais garsais;

• dirbti su tekstu, temiškai susietu su kiekviena kategorija;

• atspausdinti įvertinimus, skirtus informuoti tėvams apie jų vaiko pažangą lavinant klausą, garsų
suvokimą ir tarimą, kalbos aparatą, galimus sunkumus ir ugdymosi galimybes;

• atspausdinti mokomąsias korteles.

Ikimokyklinis ugdymas
Programa leidžia mokytojams įtraukti vaikus į įdomias veiklas, nes interaktyvūs ugdymo metodai daro 
mokymosi procesą patrauklesnį.

Specialieji ugdymosi poreikiai

„Kalbantys paveikslėliai“ yra programa, skirta naudoti vaikams, turintiems klausos ar kalbos sutrikimų, bei 
vaikams, kurie mokosi kalbėti. 

 Pagrindinė programos paskirtis yra darbas su vaikais, turinčiais:
• kalbos neišsivystymą;
• sulėtėjusią kalbos raidą;
• kitų kalbos ir kalbėjimo sutrikimų;
• klausos sutrikimų;
• kochlearinius implantus;
• autizmo spektro sutrikimų;
• cerebrinį paralyžių;
• pažintinės raidos sunkumų ar sutrikimų.
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3 TECHNINIAI REIKALAVIMAI

„Kalbantys paveiksl4liai“ 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“.
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4 DIEDIEGIMAS IR ŠALINIMAS

Diegimas

Windows

1. Prieš pradėdami diegti, įsitikinkite, kad jūsų įrenginys atitinka techninius reikalavimus.

2. Raskite į įrenginį atsiųstą suglaudintą aplanką „Kalbantys paveikslėliai“, 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 „Kalbantys paveikslėliai“ užduočių rinkinį, pasirinkite ir paspauskite „Kalbantys
paveiksleliai.exe“ failą.

MacOS

1. Raskite į įrenginį atsiųstą suglaudintą aplanką „Kalbantys paveikslėliai“, 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 „Kalbantys paveikslėliai“ užduočių rinkinį, pasirinkite ir paspauskite „Kalbantys
paveiksleliai.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 „Kalbantys paveikslėliai“ APK failą į įrenginį naudodami gautą URL nuorodą ar įkelkite
į įrenginį per USB raktą.

4. Paspauskite du kartus ant atsiųsto „Kalbantys paveiksleliai.apk“ failo ir pradėkite diegimą.
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Šalinimas

Windows

1. Pasirinkite aplanką „Kalbantys paveikslėliai“, kuriame patalpintos užduočių rinkinio bylos.

2. Spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku (arba paspauskite ir palaikykite), tada pasirodžiusiame
meniu pasirinkite „Pašalinti“.

MacOS

1. Pasirinkite aplanką „Kalbantys paveikslėliai“, kuriame patalpintos užduočių rinkinio bylos.

2. Spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku (arba paspauskite ir palaikykite), tada pasirodžiusiame
meniu pasirinkite „Pašalinti“.

Android

1. Pasirinkite programėlę „Nustatymai“ pagrindiniame ekrane.

2. Pasirodžiusiame lange pasirinkite skiltį „Programos ir pranešimai“.

3. Pasirodžiusiame programėlių sąraše suraskite „Kalbantys paveikslėliai“ programėlę.

4. Spustelėkite ant pavadinimo, tada pasirodžiusiame meniu pasirinkite „Pašalinti“.
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5 Programos sandara

Programoje rasite apie 100 interaktyvių paveikslėlių ir animacijų. Atitinkamas garsas yra paleidžiamas 
spustelėjus paveikslėlį. Tuo pačiu metu aktyvuojama linksma animacija, skatinanti vaiką atkartoti garsą ir atlikti 
susijusias užduotis. Visi paveikslėliai gali būti nespalvotai atspausdinti, tad vaikai gali juos nuspalvinti 
per užsiėmimą arba namie. 

Visi įgyti įgūdžiai gali būti įtvirtinami daugybę kartų su įvairiomis užduotimis: atminties žaidimais, jungimu 
į poras, spalvinimu ir kitomis.

Programą sudaro 9 kategorijos, iš kurių dalis turi subkategorijas (pvz., gyvūnai turi tris susietas subkategorijas: 
tolimųjų kraštų, Lietuvos ir naminiai gyvūnai). 

Kategorijų sąrašas:
1. Gyvūnai
2. Muzikiniai instrumentai
3. Transporto priemonės
4. Namai
5. Gamta
6. Spalvos
7. Vieta
8. Antonimai
9. Ateiviai Žemėje

Pirmosiose penkiose ir paskutinėje kategorijose dėmesys skiriamas natūraliems garsams, o spalvų, vietų ir antonimų 
kategorijose – žodžiams. 
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Kiekviename lange yra interaktyvus paveikslėlis, kurį spustelėjus pasigirsta garsas. išklausęs garsą ir jo 
pamėgdžiojimą (onomatopėją), vaikas bando imituoti ir įrašyti ką tik išgirstą garsą. Tokiu būdu 
mokytojas iškart gauna grįžtamąjį ryšį. Pereiti į kitą langą galima naudojantis rodyklėmis, esančiomis 
apatiniame dešiniajame ekrano kampe. 

Paveikslėliai yra dideli ir spalvoti, todėl patrauklūs vaikams. Instrukcijos gali būti išklausomas 
pakartotinai. 
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6 KATEGORIJŲ APRAŠYMAI

Gyvūnai:

TOLIMŲJŲ KRAŠTŲ:

Gyvatė, dramblys, lūtas, beždžionė.

LIETUVOS:

Genys, bitė, gandras, varlė, balandis, 
paukščiai, pelėda, varna, paukščiukai, vilkas.

NAMINIAI:

Avis, kalakutas, antis, katė, ožys, karvė, 
višta, gaidys, viščiukai, kiaulė, žąsis, arklys.

Muzikos instrumentai:

Pianinas, trimitas, varpas, varpelis, gitara, 
būgnai, smuikas, fleita, tamburinas, marakai.



Transporto priemonės:

Traukinys, lėktuvas, laivas, automobilis, 
automobilio signalas, sraigtasparnis, 
keleivinis lėktuvas, traktorius, policijos 
automobilis, greitosios pagalbos automobilis, 
gaisrinis automobilis, dviratis. 

Namai:

Elektrinis virdulys, fotoaparatas, lašantis 
vanduo (kriauklė), bėgantis vanduo (vonia), 
kompiuterio klaviatūra, dulkių siurblys, 
radijas, mobilusis telefonas, telefonas, 
žadintuvas, skaitmeninis žadintuvas,  gegutės 
laikrodis, sieninis laikrodis, skalbyklė, 
plakiklis, plaukų džiovintuvas, raktas, 
žaidimų konsolė, puodelis, mėsos muštukas, 
knyga, supynės, kiaušinis, grąžtas.
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Gamta:

Audra, lietus, vėjas, krioklys, miškas, pieva, 
girgždantis sniegas.

Spalvos:

Raudona, geltona, žalia, mėlyna, juoda, 
balta, rožinė, ruda, violetinė, oranžinė, 
auksinė, sidabrinė, pilka.
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Vieta:

Tarp, šalia, prieš, už, virš, ant, po.

Antonimai:

Aukštas–žemas, lieknas–stambus, šilta–šalta, 
siauras–platus, nauja–sena, trumpi–ilgos, 
senas–jaunas, lengva–sunku, dideli–maži, 
linksma–liūdna, švarus–purvinas, 
darbštus–tingus, serganti–sveika, 
pilnas– tuščias, geras–blogas;
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Ateiviai Žemėje:

Ši kategorija ypač smagi vaikams. Joje 
matome grupę juokingų ateivių, atkeliavusių 
į Žemę. Kai kurie garsai šioje kategorijoje 
yra iš aplinkos, o kai kurie – įsivaizduojami. 

Visos aukščiau išvardytos kategorijos gali būti naudojamos mokyti naujų žodžių ir garsų arba įtrauktos į kitas 
veiklas, kuriose vaikai mokosi naujų žodžių. Galimybė įrašyti savo balsą papildomai skatina vaikus dirbti su 
programa.
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7 ĮRANKIAI

1. Klausymo pratimai
2. Spausdinimo parinktis
3. Faktai
4. Eilėraščiai
5. Žaidimai
6. Deklamavimas
7. Pamokų kūrimo įrankis

Klausymo pratimai

Šį įrankį sudaro daugybė langų su klausymo pratimais, leidžiančiais mokytojui patikrinti, kaip vaikas įsiminė 
garsus ir žodžius iš įvairių kategorijų.

Jei pasirenkamas tinkamas atsakymas, pasigirsta garsas. Jei vaikas suklysta, pasigirsta garsas ir pasiūloma 
pabandyti dar kartą.
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Spausdinimo parinktis

Ši parinktis leidžia mokytojui atspausdinti kiekvieną langą su paveikslėliu. Mokytojas gali naudoti juos kaip 
mokymosi korteles.

Faktai

Šis įrankis suteikia svarbios informacijos apie kalbos ir klausos raidą. Lapai gali būti atspausdinti ir jais 
mokytojas naudosis dirbdamas arba padalys tėvams, siekdamas supažindinti, su kokiomis problemomis gali 
susidurti jų vaikai.  

Eilėraščiai

Ši programa siūlo eilėraščių rinkinį, kurį mokytojas gali naudoti arba pamokose, arba duoti vaikams 
mokytis namie. Eilėraščiai trumpi, tad lengva įsiminti ir vaikai juos mėgsta.

Mokytojas ras pasiūlymų ir grupinėms, ir individualioms veikloms.
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Žaidimai

Programa siūlo žaidimų rinkinį, naudojamą mokyti, kartoti ar patikrinti žinioms. 

Žaidimai gali būti žaidžiami kelis kartus. Gali būti parodomas teisingas atsakymas. 
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Deklamavimas

Šiame skyriuje pateikiami eilėraščiai, kuriuos galima išklausyti, o paskui perskaityti / padeklamuoti ir 
įrašyti. Tai skatina vaikus įsitraukti.

Pamokų kūrimo įrankis

Pamokų kūrimo įrankis yra skirtas mokytojams. Juo naudodamiesi galėsite sukurti individualius užduočių 
rinkinius, atrinkti konkrečiam mokiniui tinkamiausią mokymosi medžiagą.  
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8 PIKTOGRAMOS

garsinės instrukcijos

rodyklės, vedančios į kitą ar prieš tai buvusį langą

įrašymo skydelis:

klausyti onomatopėjos

įrašyti balsą

klausyti įrašo

Įrankiai: Klausymo pratimai

Įrankiai: Spausdinti

Įrankiai: Faktai

Įrankiai: Eilėraščiai

Įrankiai: Žaidimai

Įrankiai: Deklamavimas

Autorinės teisės

Uždaryti programą
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