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1 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 ikimokyklinių ir pradinių klasių vaikų ugdymo procese padeda išvengti vaikų 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. Mūsų programos skirtos
ugdyti visų trijų sričių gebėjimus ir įgūdžius.

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

• Priemonės skirtos ankstyvojo amžiaus vaikams, todėl ugdymas vyksta žaidžiant.

• Taikant integruotą mokymą ir išnaudojant visus vaikų pojūčius, padedama vaikams įgyti žinių, įgūdžių ir
stiprinti reikiamas kompetencijas.

• Mokomieji skaitmeninių įtraukiojo ugdymo programų žaidimai padeda paruošti vaikus gyvenimui
visuomenėje bei tolesniam efektyviam mokymuisi mokykloje.

• 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 pritaikyti mokymo metodus prie
individualių mokinių poreikių.

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

 „Logožaidimai“ – žaidybinių užduočių programa, skirta artikuliacinio aparato judesiams lavinti, skatinti 
garsų tarimą ir balsui valdyti. Ekrane matomus žaidimo elementus vaikas valdo balsu. 

Užduotys:

• skatina kalbėti ir tarti garsus,
• gerina klausymosi įgūdžius,
• moko valdyti balso ritmą, tempą, garsumą, lygį, moduliaciją, intonaciją ir padeda ilginti

iškvėpimo fazę.

Be to, programa padeda ugdyti:

 girdimąjį suvokimą,
 vizualinę motorinę koordinaciją,
 girdimąją motorinę koordinaciją.

Ikimokyklinis ugdymas

Kad išmokytumėte ikimokyklinio amžiaus vaikus tinkamai valdyti balsą, reikia daug dirbti ir treniruotis. Šį 
įgūdį padeda ugdyti „Logožaidimai“. Tai puiki priemonė mokytojams, ieškantiems patrauklesnių mokymo 
metodų. Vaikams „Logožaidimai“ yra įdomūs, todėl jie noriai dalyvauja užsiėmimuose, o rezultatai 
pasiekiami gerokai greičiau.

Specialieji ugdymo poreikiai 

„Logožaidimų“ užduotyse dėmesys sutelkiamas į garsų tarimą ir tinkamą balso stiprumą, taigi programa 
padeda lavinti artikuliacinį aparatą.  
Programa yra skirta darbui su vaikais, kuriems nustatyti įvairūs sunkumai bei sutrikimai:

• kalbos neišsivystymas;
• garsų tarimo sunkumai;
• sulėtėjusi kalbos raida;
• klausos sutrikimai;
• selektyvusis mutizmas (socialinio bendravimo sutrikimas);
• autizmo spektro sutrikimas;
• cerebrinis paralyžius;
• kalbinio kvėpavimo sunkumai;
• sklandaus kalbėjimo (ritmo ar tempo) sutrikimai;
• kiti kalbos ir kalbėjimo sutrikimai.
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3 Techniniai reikalavimai

„Logožaidimai“ 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 DIEGIMAS IR ŠALINIMAS

Diegimas

Windows 

1. Prieš pradėdami diegti, įsitikinkite, kad jūsų kompiuteris atitinka techninius reikalavimus.
2. Raskite į kompiuterį atsiųstą suglaudintą aplanką „Logožaidimai“, 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 „Logožaidimų“ užduočių rinkinį, pasirinkite ir paspauskite „Logožaidimai.exe“ failą*.

MacOS

1. Raskite į kompiuterį atsiųstą suglaudintą aplanką „Logožaidimai“, 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 „Logožaidimų“ užduočių rinkinį, pasirinkite ir paspauskite „Logožaidimai.app“ failą.

Android

1. Prieš pradėdami diegti, įsitikinkite, kad jūsų kompiuteris atitinka techninius reikalavimus.
2. Įrenginio nustatymuose (Settings) pažymėkite, kad įrenginys leistų atsisiųsti programėles ir iš nežinomų

kūrėjų (ne per Android App store).
3. Atsisiųskite „Logožaidimų“ APK failą į įrenginį naudodami gautą URL nuorodą ar įkelkite į įrenginį

per USB raktą.
4. Paspauskite du kartus ant atsiųsto „Logožaidimai.apk“ failo ir pradėkite instaliaciją.

*Kadangi žaidimas yra siunčiamas iš interneto, kompiuteris gali nepaleisti „Logožaidimai.exe“ failo.
Tokiu atveju įsitikinkite, jog kompiuterio antivirusinė yra neaktyvi, palaikykite nuspaudę (arba dešiniuoju
pelės mygtuku spustelėkite)„Logožaidimai.exe“ failą, pasirinkite „Properties“ („Savybės“) (1 pav.),
atidaryto lango apačioje pažymėkite „Unblock“ („Atblokuoti“)  (2 pav.) ir spustelėkite mygtuką
„Ok“ („Gerai“).
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Šalinimas

Windows 

1. Pasirinkite aplanką „Logožaidimai“, kuriame patalpintos užduočių rinkinio bylos.
2. Spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku, tada pasirodžiusiame meniu pasirinkite „Pašalinti“.

MacOS

1. Pasirinkite aplanką „Logožaidimai“, kuriame patalpintos užduočių rinkinio bylos.
2. Spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku, 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 „Logožaidimų“ programėlę.
4. Spustelėkite ant pavadinimo, tada pasirodžiusiame meniu pasirinkite „Pašalinti“.
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„Logožaidimai“ sudaryti iš 22 mokomųjų veiklų (8 žaidimų, 6 jų turi po 3 variantus), kurias keisdamas 
mokytojas arba specialistas padeda vaikui atlikti užduotis. Programa sudaryta taip, kad mokytojas arba 
specialistas galėtų laisvai rinktis reikiamą veiklą. 

Žaidimų sąrašas

1. „LOGO- TAIKINYS“:

• „Logo- patranka“

• „Logo- šautuvas“

• „Logo- lankas“

2. „LOGO- TAPYTOJAS“:

• „Logo- pieva“

• „Logo- pieštukas“

• „Logo- tapytojas“

3. „LOGO- SUKTUKAS“:

• „Logo- kamuolys

• „Logo- malūnėlis“

• „Logo- vilkelis“

4. „LOGO- LĖKTUVAS“:

• „Logo- lėktuvas“

• „Logo- pelikanas“

• „Logo- bitė“

5. „LOGO- GAUDYKLĖ“:

• „Logo- žuvis“

• „Logo- genys“

• „Logo- katė“

5 PROGRAMOS SANDARA 
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6. „LOGO- TENISAS“:

• „Logo- tenisas“

• „Logo- stalo tenisas“

• „Logo- ledo ritulys

7. „LOGO- MUZIKA“:

• „Logo- muzika“

8. „LOGO- PAPŪGA“:

• „Logo- papūga“

• „Logo- gramofonas“

• „Logo- piratas“
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 ŽAIDIMŲ APRAŠAS 

„LOGO- TAIKINYS“

Žaidimo tikslas – lavinti kalbos ritmą. Žaidžiama taikantis į ekrane judančius objektus. Šūvis paleidžiamas, 
kai vaiko balsas pasiekia tam tikrą garso lygį.

• „Logo- patranka“  – į balionus šaudoma balsu valdoma patranka,

• „Logo- šautuvas“ - į muilo burbulus šaudoma balsu valdomu šautuvu,

• „Logo- lankas“ - į obuolius taikomasi balsu valdomomis strėlėmis.

6      
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„LOGO- TAPYTOJAS“

Žaidimo tikslas – skatinti vaiką tarti garsus ir kalbėti. Kai į mikrofoną kalbama reikiamu garsu, ekrane 
atsiranda piešiniai – „tapoma“ balsu. Piešinių atsiradimo ekrane greitis priklauso nuo tariamų garsų 
trukmės. Matydamas atsirandančius piešinius ir norėdamas „tapyti“ toliau, vaikas stengiasi ištarti reikiamus 
garsus. Tai padeda lavinti regimąją ir girdimąją koordinaciją.    

• „Logo- pieštukas“ – balsu valdomu pieštuku piešiama katė,

• „Logo- pieva“  – balsu valdoma bitė apsodina pievą gėlėmis,

• „Logo- tapytojas“ – balsu valdomu teptuku tapomas peizažas.
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„LOGO- SUKTUKAS“

Per žaidimą lavinama iškvėpimo fazė, vaikas skatinamas tarti garsus ir kalbėti. Objektų (kamuolio, vėjo 
malūnėlio ir vilkelio) judėjimas priklauso nuo balso stiprumo. Objektų judėjimo greitį lemia balso garsumas 
ir į mikrofoną tariamo garso trukmė. 

• „Logo- kamuolys“  – balsu valdomas kamuolys juda ir sukasi,

• „Logo- malūnėlis“ – balsu sukamas malūnėlis,

• „Logo- vilkelis“ – balsu sukamas vilkelis.
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„LOGO- LĖKTUVAS“

ŽPer žaidimą mokomasi valdyti balso garsumą. Tikslas – valdyti lėktuvą, pelikaną arba bitę balsu taip, kad 
nesusidurtų su kliūtimis ir pakeliui surinktų tam tikrus daiktus. Kuo garsiau vaikas kalba į mikrofoną, tuo 
aukščiau skrenda lėktuvas, pelikanas arba bitė. 

• „Logo- lėktuvas“  – vaikas balsu pakelia virš kalnų lėktuvą ir renka deimantus,

• „Logo- pelikanas“ – vaikas balsu pakelia virš laivų burių pelikaną ir gaudo žuvis,

• „Logo- bitė“  – vaikas balsu valdo bitę, renkančią nektarą, stengdamasis išvengti meškų.
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Visi trys žaidimai padeda lavinti balso moduliaciją ir intonavimą

„LOGO- GAUDYKLĖ“

Objektų – žuvies, genio ir katės – judėjimas ekrane priklauso nuo balso aukščio. Kalbant aukštu balsu, 
veikėjai juda aukštyn, o žemu – žemyn. Galima tarti atskirą garsą arba visą žodį. 

• „Logo- žuvis“  – vaikas balsu valdo žuvį, kuri gaudo natas,

• „Logo- genys“ – vaikas balsu valdo genį, kuris pamaitina jauniklius,

• „Logo- katė“ – vaikas balsu valdo katę, kuri gaudo siūlų kamuolius.

„LOGO- GAUDYKLĖ“, „LOGO- TENISAS“, „LOGO- MUZIKA“
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„LOGO- TENISAS“

Tikslas – balsu valdomu įrankiu pataikyti į judantį daiktą. Įrankio vieta ekrane priklauso nuo balso aukščio. 

• „Logo- tenisas“ – vaikas balsu valdo teniso raketę,

• „Logo- stalo tenisas“ – vaikas balsu valdo teniso kamuoliuką,

• „Logo- ledo ritulys“ – vaikas balsu valdo ritulį.
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„LOGO- MUZIKA“

Veiksmas ekrane priklauso nuo balso aukščio. Ilgieji vamzdžiai suskamba tariant aukštus garsus, 
o trumpieji – žemus.
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„LOGO- PAPŪGA“

Žaidimo metu įrašomas garsas, todėl papūga tarsi aidas vis atkartoja visus į mikrofoną ištartus garsus. Per 
žaidimą vaikas skatinamas tarti atskirus garsus, žodžius ir sakinius. Dirbdami su kurčiu vaiku galite naudoti 
garsiakalbius: uždėkite ant jų vaiko rankas ir padėkite jam suprasti garsus per juntamas vibracijas. 

• „Logo- papūga“  – papūga supasi ant sūpynių,

• „Logo- gramofonas“  – papūga tupi šalia gramofono,

• „Logo- piratas“  – papūga tupi piratui ant peties.

PASTABA: lengviausias lygis skirtas vaikams, turintiems vokalizacijos sutrikimų. Kai nustatytas šis lygis, 
programa jautriai reaguoja net į labai tyliai tariamus garsus. Sunkesnis lygis reikalauja tarti garsiau 
ir raiškiau. 
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baigti žaidimą, išeiti iš programos; 

susipažinti su papildoma informacija ir instrukcijomis; 

grįžti į ankstesnį langą; 

atveria nustatymų langą;

įrašyti garsą;

grįžti į žaidimo pradžią, pagrindinį meniu;

7 PIKTOGRAMOS
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sužinoti apie autorius ir saugomas teises; 

išklausyti įrašytus nurodymus; 

atveria konkretaus žaidimo žinynų langą: 

Nustatymų lange galima pasirinkti įrašymo įrenginį (mikrofoną), keisti garso lygius, įrašyti fono triukšmą bei 
keisti lango dydį.
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Žinyno lietuvių kalba autorius: BMK 
Žinyno versija 1.0 
UAB „Biznio mašinų kompanija“, J. Rutkausko g. 6, Vilnius, info@bmk.lt
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