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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 „PAŽIŪRĖK IR PASAKYK“

Pagrindinis „Pažiūrėk ir pasakyk“ tikslas yra plėsti vaiko aktyvųjį bei pasyvųjį žodyną ir ugdyti 
komunikacinius įgūdžius. Žodynas apima 30 kategorijų, kuriose pateikiami paveikslėliai ir įvairaus 
sudėtingumo užduotys. 

Kiekvieno paveikslėlio pavadinimas ne tik ištariamas, bet ir parodomas gestu, todėl šia programa gali 
naudotis ir vaikai, turintys klausos sutrikimų. 

Be to, gestų ir šnekamosios kalbos mokymasis aktyvuoja abu smegenų pusrutulius, o tai padeda užkirsti 
kelią galimiems skaitymo ir rašymo sutrikimams. Gestų kalbos pagrindų mokėjimas skatina toleranciją ir 
tarpusavio supratimą, suteikia galimybę bendrauti su klausos negalią turinčiais asmenimis.

Vaizdo įrašų ir komiksų kūrimo įrankis ugdo vaikų kūrybiškumą ir leidžia įvertinti, ar vaiko vartojami 
žodžiai atitinka kontekstą. Spausdinami užduočių lapai suteikia mokytojams nepamainomą pagalbą 
ruošiantis pamokoms ir stebint vaiko pažangą.

Pamokų kūrimo įrankis leidžia mokytojams paruošti pamokų rinkinius ir pridėti savo medžiagą. 

„Pažiūrėk ir pasakyk““ priemonėje yra galimybė pasirinkti teksto šriftą, dydį ir spalvą, matyti garso įrašo 
subtitrus ir naudotis motyvacine sistema (girdimąja ir regimąja).

Ikimokyklinis ugdymas
„Pažiūrėk ir pasakyk“ yra inovatyvus įrankis, leidžiantis mokytojams ar specialistams pamokas ir veiklas 
padaryti patrauklesnes vaikams. Priemonė padeda plėsti vaiko pasyvųjį ir aktyvųjį žodyną. „Pažiūrėk ir 
pasakyk“ gali būti naudojama per individualias ar grupines veiklas darželiuose, bendrojo ir specialiojo 
ugdymo mokyklose.

„Pažiūrėk ir pasakyk“ leidžia mokytojams:

• užkirsti kelią kalbos ir komunikacijos sutrikimams;

• įvertinti vaiko pasyvųjį ir aktyvųjį žodyną;

• pritaikyti užduotis individualiems vaiko poreikiams.

Specialieji ugdymosi poreikiai
Programa skirta darbui su vaikais, kuriems stebimi įvairūs kalbos ir pažinimo sunkumai bei sutrikimai (kalbos 
neišsivystymas, sulėtėjusi kalbos ir / ar pažinimo raida ir kt.).

„Pažiūrėk ir pasakyk“ leidžia specialistams paįvairinti ugdomąsias veiklas, logopedines ir specialiąsias 
pratybas, pritaikyti užduotis individualiems vaiko poreikiams, įvertinti vaiko daromą pažangą.
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3 TECHNINIAI REIKALAVIMAI

„Pažiūrėk ir pasakyk“ gali būti diegiamas 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 „Pažiūrėk ir pasakyk“, 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 „Pažiūrėk ir pasakyk“ užduočių rinkinį, pasirinkite ir paspauskite „Paziurek ir
pasakyk.exe“ failą.

MacOS

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

4. Paspauskite du kartus ant atsiųsto „Paziurek ir pasakyk.apk“ failo ir pradėkite diegimą.
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Šalinimas

Windows

1. Pasirinkite aplanką „Pažiūrėk ir pasakyk“, kuriame patalpintos užduočių rinkinio bylos.

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

MacOS

1. Pasirinkite aplanką „Pažiūrėk ir pasakyk“, 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 „Pažiūrėk ir pasakyk“
programėlę.

4. Spustelėkite ant pavadinimo, tada pasirodžiusiame meniu pasirinkite
„Pašalinti“.
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Šalia užduočių, skatinančių žodžių atpažinimą, įsiminimą ir vartojimą, yra galimybė atsispausdinti užduočių 
lapus, pasitikrinti teisingus atsakymus, ištrinti jau atliktą užduotį ir ją pakartoti.

Kiekviename lange yra pagrindinis meniu (dešinėje programos pusėje), kuriame galima rinktis kitus įrankius. 

5 Programos sandara

„Pažiūrėk ir pasakyk“ yra suskirstyta į 30 teminių kategorijų, kuriose pateikiami konkrečiai sričiai būdingi 
žodžiai. Kuriant originalią žaidimo versiją, sąvokos mokymo priemonei buvo atrinktos apklausus Lenkijos 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus. Rengiant lietuvišką versiją, minėtas temines kategorijas 
sudarantys žodžiai buvo šiek tiek pergrupuoti, įtraukta papildomų, atsižvelgiant į Bendrąsias ugdymo programas 
ir kasdienį vaikų žodyną.

„Pažiūrėk ir pasakyk“ kategorijos:

1. Žaislai

2. Muzikiniai instrumentai

3. Kūno ir veido dalys

4. Spalvos

5. Lietuvos gyvūnai

6. Tolimųjų kraštų gyvūnai

7. Naminiai gyvūnai

8. Namai

9. Daiktai, naudojami kasdien

10. Prielinksniai

11. Įvardžiai

12. Baldai

13. Mokymosi priemonės

14. Drabužiai ir avalynė

15. Elektros prietaisai namuose

16. Oras

17. Šeima

18. Vaisiai ir uogos

19. Daržovės

20. Transporto priemonės

21. Laikas

22. Emocijos

23. Būdvardžiai

24. Prieveiksmiai

25. Saldumynai

26. Maistas ir gėrimai

27. Profesijos

28. Sportas

29. Teminis žodynas

30. Veiksmažodžiai
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1. Žaislai

Paveikslėliai yra interaktyvūs. Spustelėkite žaislo paveikslėlį  ir pamatysite veiksmą, išgirsite garsą.

Žaislų kategorija apima šiuos žodžius:

• Lėlė

• Vežimėlis

• Meškiukas

• Klounas

• Pirštininė lėlė

• Robotas

• Aitvaras

• Mašinėlė

• Traukinukas

• Šokdynė

• Stalo žaidimas

• Kaladėlės

• Balionas

• Kamuolys

• Dėlionė

• Formelė

• Kibirėlis

• Grėbliukas

• Kastuvėlis

• Vilkelis

• Barškutis
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2. Muzikiniai instrumentai

Šioje kategorijoje pateikiami interaktyvūs dažniausiai naudojamų muzikinių instrumentų paveikslėliai. 
Spustelėkite muzikinio instrumento paveikslėlį ir išgirsite jo skleidžiamą garsą.

Muzikinių instrumentų kategorija apima šiuos žodžius:

• Pianinas

• Fortepijonas

• Gitara

• Fleita

• Būgnas

• Lėkštės

• Metalofonas

• Trimitas

• Trombonas

• Saksofonas

• Violončelė

• Kontrabosas

• Smuikas

• Arfa

• Trikampis

• Akordeonas

• Vargonai
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3. Kūno ir veido dalys

Ši kategorija apima kūno ir veido dalis. Tam, kad atskiros kūno dalys būtų aiškiau matomos (pvz., veido dalys), 
iliustracijoje naudojamos rodyklės ir priartintas vaizdas šalia tinkamų paveikslėlio dalių.

Kūno ir veido dalių kategorija apima šiuos žodžius:  

• Galva

• Veidas

• Akis

• Nosis

• Burna

• Lūpos

• Ausis

• Skruostas

• Smakras

• Liežuvis

• Dantis

• Kakta

• Barzda

• Plaukai

• Ūsai

• Antakis

• Blakstienos

• Kaklas

• Pilvas

• Nugara

• Ranka

• Delnas

• Pirštas

• Nagas

• Koja

• Pėda

• Kelis

• Šlaunis
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4. Spalvos

Spalvų kategorija apima šiuos žodžius:

• Balta

• Juoda

• Raudona

• Geltona

• Žydra

• Žalia

• Ruda

• Violetinė

• Pilka

• Rožinė

• Oranžinė

• Mėlyna

• Vyšninė

• Smėlinė
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5. Lietuvos gyvūnai

Šioje kategorijoje pateikiami interaktyvūs Lietuvos miškuose, pievose, laukuose, upėse, ežeruose ir 
parkuose gyvenančių gyvūnų paveikslėliai. Spustelėkite gyvūno paveikslėlį ir išgirsite jo skleidžiamą 
garsą, pamatysite veiksmą. 

• Meška

• Stumbras

• Stirna

• Elnias

• Lapė

• Šernas

• Vilkas

• Kiškis

• Ežys

• Voverė

• Pelė

• Žiurkė

• Kurmis

• Bebras

• Gandras

• Pelėda

• Genys

• Žvirblis

• Kregždė

• Driežas

• Sraigė

• Varlė

• Vėžys

• Žiogas

• Boružė

• Skruzdėlė

• Voras

• Vapsva

• Bitė

• Drugelis

• Musė

• Uodas

• Lūšis

• Gyvatė
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6. Tolimųjų kraštų gyvūnai

Šioje kategorijoje pateikiami šiltuose ir šaltuose kraštuose gyvenančių gyvūnų, kuriuos  vaikai gali 
pamatyti zoologijos sode, paveikslėliai. Paveikslėliai yra interaktyvūs. Spustelėkite gyvūno 
paveikslėlį ir išgirsite jo skleidžiamą garsą, pamatysite veiksmą.

Tolimųjų kraštų gyvūnų kategorija apima šiuos žodžius:

• Liūtas

• Tigras

• Leopardas

• Beždžionė

• Zebras

• Begemotas

• Dramblys

• Kupranugaris

• Žirafa

• Kengūra

• Krokodilas

• Delfinas

• Lama

• Strutis

• Povas

• Ruonis

• Pingvinas

• Raganosis

• Papūga

• Asilas

• Vėžlys
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7. Naminiai gyvūnai

Ši kategorija apima ūkyje auginamus gyvulius ir paukščius (pvz., karvė, arklys, višta) bei naminius 
augintinius (pvz., žuvytė, jūrų kiaulytė).
Paveikslėliai yra interaktyvūs. Spustelėkite gyvūno paveikslėlį ir išgirsite jo skleidžiamą garsą, 
pamatysite veiksmą.

Naminių gyvūnų kategorija apima šiuos žodžius:

• Karvė

• Jautis

• Arklys

• Kiaulė

• Ožka

• Avis

• Avinas

• Gaidys

• Višta

• Žąsis

• Antis

• Kalakutas

• Triušis

• Šuo

• Katė

• Žiurkėnas

• Jūrų kiaulytė

• Žuvytė
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8. Namai

Šioje kategorijoje pateikiami paveikslėliai, vaizduojantys namo dalis, patalpas, kambarius, įrankius 
ir kt. Paveikslėliai yra interaktyvūs. Spustelėkite paveikslėlį ir išgirsite garsą, pamatysite veiksmą.

Namų kategorija apima šiuos žodžius:

• Namas

• Daugiaaukštis
pastatas

• Prieškambaris

• Virtuvė

• Čiaupas

• Vonios kambarys

• Tualetas

• Vonia

• Dušas

• Praustuvė

• Klozetas

• Svetainė

• Miegamasis

• Kambarys

• Rūsys

• Garažas

• Balkonas

• Durys

• Raktas

• Langas

• Liftas

• Laiptai

• Vartai

• Stogas

• Plaktukas

• Pjūklas

• Karutis

• Kirvis

• Sodo žirklės

• Laistytuvas

• Grėblys

• Kastuvas

• Replės

• Atsuktuvas
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9. Daiktai, naudojami kasdien

Ši kategorija apima daiktus, kuriuos vaikai įvardija kaip „naudojamus kasdien“ (indai, stalo įrankiai, 
higienos reikmenys ir kt.). 

Daiktų, naudojamų kasdien, kategorija apima šiuos žodžius ar žodžių junginius:

• Dantų šepetėlis

• Plaukų šepetys

• Šukos

• Dantų pasta

• Muilas

• Šampūnas

• Vienkartinės
nosinaitės

• Plaukų segtukas

• Plaukų gumytė

• Kempinė

• Kremas

• Rankšluostis

• Pleistras

• Tualetinis popierius

• Skalbimo milteliai

• Virdulys

• Puodas

• Keptuvė

• Tarka

• Kiaurasamtis

• Lėkštė

• Dubuo

• Ąsotis

• Peilis

• Šakutė

• Šaukštas

• Šaukštelis

• Stiklinė

• Puodelis

• Butelis

• Stiklainis

• Druskinė

• Pipirinė

• Cukrinė

• Šluota

• Semtuvėlis

• Šiukšliadėžė

• Kibiras

• Samtis

• Kočėlas

• Pjaustymo lentelė

• Kepimo forma
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10. Prielinksniai

Šioje kategorijoje pateikiami žodžiai, apibrėžiantys erdvinius ryšius ir daiktų padėtį vienas kito atžvilgiu. 
Paveikslėliai yra interaktyvūs. Spustelėkite paveikslėlį ir išgirsite katės kniaukimą, pamatysite veiksmą.

Prielinksnių kategorija apima šiuos žodžių junginius:

• Ant dėžės

• Po dėže

• Prie / šalia dėžės

• Per balą

• Tarp dėžių

• Prieš / priešais dėžę

• Į dėžę

• Už dėžės

• Aplink dėžę

• Pro langą
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11. Įvardžiai

Kai kurie paveikslėliai vaizduoja vaikus, rodančius pirštu į žmones ar kam nors priklausančius daiktus 
(pvz., mano, tavo (dviratis, šuo)). Taip vaikams lengviau suprasti įvardžius. 

Įvardžių kategorija apima šiuos žodžius:

• Aš

• Tu

• Jis

• Ji

• Mes

• Jūs

• Jie

• Mano

• Tavo

• Jo

• Jos

• Mūsų

• Jūsų

• Jų
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12. Baldai

Šioje kategorijoje pateikiami paveikslėliai, vaizduojantys baldus. Išimtis yra „veidrodis“. Apklausoje 
dalyvavę vaikai veidrodį įvardijo kaip baldų detalę (spinta su veidrodžiais, vonios spintelė su 
veidrodžiu). Todėl nuspręsta veidrodį priskirti baldų kategorijai.

Baldų kategorija apima šiuos žodžius:

• Kabykla

• Lentyna

• Komoda

• Spinta

• Sofa

• Stalas

• Taburetė

• Kėdė

• Fotelis

• Sekcija

• Lova

• Veidrodis
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13. Mokymosi priemonės

Mokymosi priemonių kategorija apima šiuos žodžius:

• Kuprinė

• Sportinis krepšys

• Pieštukas

• Parkeris

• Tušinukas

• Spalvoti pieštukai

• Flomasteriai

• Trintukas

• Penalas

• Klijai

• Lipni juostelė

• Žirklės

• Liniuotė

• Drožtukas

• Sąsiuvinis

• Teptukas

• Akvarelė

• Piešimo sąsiuvinis

• Spalvotas popierius

• Plastilinas

• Krepinis popierius

• Vadovėlis

• Pratybos

• Pamokų
tvarkaraštis

• Lenta

• Kreida

• Knyga
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14. Drabužiai ir avalynė

Drabužių ir avalynės kategorija apima šiuos žodžius:

• Batai

• Aulinukai

• Basutės

• Sportbačiai

• Botai

• Šlepetės

• Kelnaitės

• Kojinės

• Pėdkelnės

• Maudomukas

• Glaudės

• Pižama

• Liemenė

• Marškinėliai

• Megztinis

• Palaidinukė

• Džemperis

• Treningas

• Sijonas

• Suknelė

• Kelnės

• Šortai

• Striukė

• Paltas

• Kepurė

• Šalikas

• Pirštinės

• Skrybėlė

• Kepuraitė

• Diržas

• Švarkas

• Marškiniai

• Kaklaraištis
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15. Elektros prietaisai namuose

Šioje kategorijoje pateikiami elektros prietaisus vaizduojantys paveikslėliai, kurie yra interaktyvūs. 
Spustelėkite paveikslėlį ir išgirsite garsą, pamatysite veiksmą.

Elektros prietaisų namuose kategorija apima šiuos žodžius: 

• Šaldytuvas

• Viryklė

• Mikrobangų krosnelė

• Indaplovė

• Trintuvas

• Skalbyklė

• Plaukų džiovintuvas

• Plaukų garbanojimo
žnyplės

• Televizorius

• Laikrodis

• Mobilusis telefonas

• Telefonspynė

• Radijas

• Kompiuteris

• Žadintuvas

• Dulkių siurblys

• Lygintuvas

• Elektros lemputė

• Šviestuvas

• Grąžtas
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16. Oras

Šioje kategorijoje pateikiami paveikslėliai, vaizduojantys gerai vaikams žinomus atmosferinius reiškinius 
(pvz., lietus), jų pasekmes (pvz., bala) ir matomus dangaus kūnus (pvz., Saulė, Mėnulis). Paveikslėliai 
yra interaktyvūs. Spustelėkite paveikslėlį ir išgirsite garsą, pamatysite veiksmą.

Orų kategorija apima šiuos žodžius:

• Lietus

• Bala

• Sniegas

• Kruša

• Vėjas

• Rūkas

• Dangus

• Saulė

• Debesis

• Audra

• Žaibas

• Vaivorykštė

• Karštis

• Šaltis

• Žvaigždė

• Mėnulis
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17. Šeima

Šeimos kategorija apima šiuos žodžius:

• Šeima

• Mama

• Tėtis

• Tėvai

• Dukra

• Sūnus

• Sesė

• Brolis

• Dvyniai

• Močiutė

• Senelis

• Seneliai

• Anūkė

• Anūkas

• Pusbrolis

• Pusseserė

• Teta

• Dėdė

• Vaikas

• Kūdikis

• Vyras

• Žmona
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18. Vaisiai ir uogos

Vaisių ir uogų kategorija apima šiuos žodžius ir žodžių junginius:

• Obuolys

• Kriaušė

• Vyšnia

• Slyva

• Braškė

• Žemuogė

• Avietė

• Mėlynė

• Gervuogė

• Raudonieji serbentai

• Agrastas

• Bananas

• Citrina

• Apelsinas

• Mandarinas

• Greipfrutas

• Vynuogės

• Ananasas

• Arbūzas

• Melionas

• Persikas
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19. Daržovės

Daržovių kategorija apima šiuos žodžius ir žodžių junginius:

• Bulvė

• Svogūnas

• Agurkas

• Pomidoras

• Morka

• Burokas

• Ridikėlis

• Kopūstas

• Salota

• Česnakas

• Poras

• Žirniai

• Pupelės

• Paprika

• Moliūgas

• Žiedinis kopūstas

• Brokolis

• Svogūnų laiškai

• Krapas

• Cukinija

• Baklažanas
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20. Transporto priemonės

Paveikslėliai yra interaktyvūs. Spustelėkite paveikslėlį ir išgirsite garsą, pamatysite veiksmą.

Transporto priemonių kategorija apima šiuos žodžius ir žodžių junginius:

• Motociklas

• Dviratis

• Automobilis

• Autobusas

• Tramvajus

• Traukinys

• Metro

• Šiukšliavežis

• Traktorius

• Sunkvežimis

• Lėktuvas

• Sraigtasparnis

• Valtis

• Laivas

• Jachta

• Burlaivis

• Troleibusas

• Paspirtukas

• Greitosios pagalbos
automobilis

• Policijos automobilis

• Ekskavatorius

• Gaisrinis automobilis
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21. Laikas

Paveikslėliai yra interaktyvūs. Spustelėkite paveikslėlį ir išgirsite garsą, pamatysite veiksmą.

Laiko kategorija apima šiuos žodžius:

• Pavasaris

• Vasara

• Ruduo

• Žiema

• Sausis

• Vasaris

• Kovas

• Balandis

• Gegužė

• Birželis

• Liepa

• Rugpjūtis

• Rugsėjis

• Spalis

• Lapkritis

• Gruodis

• Pirmadienis

• Antradienis

• Trečiadienis

• Ketvirtadienis

• Penktadienis

• Šeštadienis

• Sekmadienis
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22. Emocijos

Šioje kategorijoje vaizduojami žmonės, išgyvenantys įvairias emocijas ir jausmus. 
Paveikslėliai yra interaktyvūs. Spustelėkite paveikslėlį ir išgirsite garsą, pamatysite veiksmą.

Emocijų kategorija apima šiuos žodžius:

• Linksmas

• Įsimylėję

• Draugiškos

• Pasiilgęs

• Išsigandusi

• Liūdnas

• Pikta

• Nuobodžiaujantis

• Patenkintas

• Nustebusi

• Sutrikusi



32 PAŽIŪRĖK IR PASAKYK – Vartotojo žinynas

23. Būdvardžiai

Būdvardžiai surašyti antonimų poromis; vaizduojami daiktai, kurie ryškiai skiriasi viena savybe 
(pvz., trumpas ir ilgas diržas).

Būdvardžių kategorija apima šias žodžių poras:

• Didelė – maža

• Purvini – švarūs

• Šlapi – sausi

• Trumpas – ilgas

• Liesas – stambus

• Sergantis – sveikas

• Senas – naujas

• Graži – bjauri

• Alkanas – sotus

• Tuščias – pilnas

• Minkšta – kieta

• Tiesi – kreiva

• Aukšta – žema

• Sunkus – lengvas

• Geras – blogas

• Tingus – darbštus

• Pigus – brangus

• Silpnas – stiprus

• Karštas – šaltas

• Tamsus – šviesus
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24. Prieveiksmiai

Prieveiksmiai yra surašyti priešingybių poromis, nurodančiomis, kaip atliekamas veiksmas arba kur yra daiktas.

Prieveiksmių kategorija apima šias žodžių poras:

• Greitai – lėtai

• Garsiai – tyliai

• Toli – arti

• Stipriai – silpnai

• Aukštai – žemai
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25. Saldumynai

Saldumynų kategorija apima šiuos žodžius ir žodžių junginius:

• Šokoladas

• Tortas

• Sausainis

• Saldainis

• Kramtomoji guma

• Ledinukas

• Ledai

• Guminukai

• Vaflis

• Šokoladinis batonėlis

• Plakta grietinėlė

• Pyragas

• Spurga
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26. Maistas ir gėrimai

Ši kategorija apima paveikslėlius, vaizduojančius maisto produktus, patiekalus, gėrimus ir prieskonius.

Maisto ir gėrimų kategorija apima šiuos žodžius ir žodžių junginius:

• Duona

• Bandelė

• Kruasanas

• Sumuštinis

• Skrebutis

• Pienas

• Sūris

• Sviestas

• Varškė

• Jogurtas

• Grietinė

• Cukrus

• Miltai

• Ryžiai

• Manų kruopos

• Makaronai

• Kiaušinis

• Grikiai

• Mėsa

• Dešra

• Kumpis

• Dešrelė

• Kotletas

• Kepsnys

• Uogienė

• Druska

• Pipirai

• Majonezas

• Kečupas

• Medus

• Salotos

• Sriuba

• Koldūnai

• Mėsainis

• Pica

• Gruzdintos bulvytės

• Blynas

• Arbata

• Kava

• Sultys

• Vanduo

• Kakava

• Batonas
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27. Profesijos

Paveikslėliai yra interaktyvūs. Spustelėkite paveikslėlį ir išgirsite garsą, pamatysite veiksmą.

Profesijų kategorija apima šiuos žodžius:

• Dailininkas

• Mokytoja

• Valytoja

• Kompiuterininkas

• Gydytojas

• Slaugytoja

• Virėjas

• Policininkas

• Ūkininkas

• Paštininkas

• Vairuotojas

• Kareivis

• Kirpėja

• Mechanikas

• Pilotas

• Jūreivis

• Pardavėja

• Siuvėja

• Aktorius

• Žurnalistas

• Fotografas

• Padavėjas

• Ugniagesys

• Veterinaras
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28. Sportas

Sporto kategorija apima šiuos žodžius ir žodžių junginius:

• Krepšinis

• Tinklinis

• Futbolas

• Lauko tenisas

• Stalo tenisas

• Badmintonas

• Baidarių irklavimas

• Buriavimas

• Dviračių sportas

• Slidinėjimas

• Šuoliai su slidėmis

• Plaukimas

• Nardymas

• Alpinizmas

• Dailusis čiuožimas

• Ledo ritulys

• Gimnastika

• Pramoginiai šokiai

• Sunkioji atletika

• Šuoliai su kartimi

• Šuoliai į tolį

• Kliūtinis bėgimas

• Fechtavimas

• Golfas

• Kėgliai

• Boksas

• Karatė imtynės
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29. Teminis žodžių sąrašas

Šios kategorijos paveikslėliai vaizduoja vietas, veikėjus ar situacijas, žinomas vaikams. Spustelėjus 
daiktą paveikslėlyje, pasigirsta jo pavadinimas ir animuota rodyklė parodo reikiamą elementą. 

Tematinių žodžių sąrašų kategorija apima šiuos žodžius ir žodžių junginius:

• Parke

• Prie ežero

• Paplūdimyje

• Kalnuose

• Kaime

• Mieste

• Miške

• Geležinkelio stotyje

• Žaidimų aikštelėje

• Pasakų veikėjai

• Skaičiai

• Abėcėlė
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30. Veiksmažodžiai

Paveikslėliai yra interaktyvūs. Spustelėkite paveikslėlį ir išgirsite garsą, pamatysite veiksmą.

Veiksmažodžių kategorija apima šiuos žodžius ir žodžių junginius:

• Stovi

• Sėdi

• Eina

• Bėga

• Važiuoja riedučiais

• Spiria

• Meta

• Gaudo

• Kalba

• Klausosi

• Juokiasi

• Verkia

• Įeina

• Išeina

• Atidaro

• Rakina

• Valgo

• Geria

• Žaidžia

• Žiūri televizorių

• Skaito

• Rašo

• Piešia

• Tapo

• Miega

• Guli

• Maudosi

• Šluostosi

• Apsirengia

• Nusirengia

• Šukuojasi

• Prausiasi

• Valosi dantis

• Valo

• Verda

• Maišo

• Raiko

• Skalbia

• Lygina

• Groja

• Dainuoja

• Šoka

• Deginasi

• Neša
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6 ĮRANKIAI

6.1. Pamokų kūrimo įrankis

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

Atidarius pamokų kūrimo įrankį matomas sukurtų pamokų sąrašas (jeigu pamokos buvo sukurtos) ir aktyvios 
piktogramos, kurias naudodami galėsite pamokos medžiagą keisti arba papildyti.  

Šiame lange galite sukurti naujas pamokas, jas redaguoti, dubliuoti ar ištrinti esančias. 
Norėdami peržiūrėti pamoką, ją pažymėkite ir spustelėkite mygtuką „Paleisti“.
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Kairiajame stulpelyje matomos visos užduotys. Dešiniajame – užduotys, priskirtos pamokai. Pažymėję 
norimą užduotį ir spustelėję mygtuką „Žiūrėti“, galite peržiūrėti užduotį. Užduotys į pamoką įtraukiamos 
pažymint varnele. Atrinktų užduočių eiliškumas keičiamas jas tiesiog perkeliant.

Spustelėję mygtuką „Užduotys“ pateksite į užduočių priskyrimo skiltį.

Kurdami arba redaguodami pamoką pirmiausia patenkate į pamokos aprašymo skiltį. Čia galite įvesti 
pamokos temą, pavadinimą ir kitas pastabas. 
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6.2. Komiksų kūrimo įrankis

Tai yra universali programa, kuri gali būti naudojama kūrybiniam žaidimui su vaiku. Mokytojas, specialistas 
ar tėvai kartu su vaiku gali sukurti savo istoriją (komiksą) rinkdamiesi tam tikrus paveikslėlius (veiksmo vietą, 
veikėjus) ir garsus.

Galima sugalvoti pavadinimą (Langas 1), užrašyti autoriaus vardą, pridėti paskutinius komentarus (Langas 6), 
pridėti veikėjų mintis ir kalbą (parašant tekstą minčių ir kalbos burbuluose). 

Paruoštas komiksas gali būti rodomas trimis būdais:

a) kaip knygelė (reikia atsispausdinti);

b) kaip mini peržiūra (turėkite minty, kad tekstas gali prasčiau matytis);

c) kaip skaidrių peržiūra ar nebylusis kinas, kuriame vaiko darbo rezultatus galima peržiūrėti po vieną
paveikslėlį. Šioje parinktyje galima pasiklausyti garsų, jei jie buvo priskirti istorijai.

Programa gali būti paleista iš pagrindinio meniu skydelio spustelint Pagrindinio meniu piktogramą, 
naudojamą individualiems komiksams kurti. 

Pirmame ir šeštame languose galima įrašyti pavadinimą, autoriaus vardą ar kitą 
tekstą jiems skirtuose langeliuose. 
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Su šiuo mygtuku galite pasirinkti foną komikso puslapiams.

Su šiuo mygtuku galite pasirinkti veikėjus (vaikus).

Su šiuo mygtuku galite pasirinkti kitus paveikslėlius (gyvūnus).

Su šiuo mygtuku galite pasirinkti dialogo burbulus, į kuriuos galite parašyti 
tekstą (su pasirinktais grafiniais simboliais). 

Su šiuo mygtuku galite pasirinkti garsus. Pasirinktas garsas konkrečiame komikse 
bus girdimas atkūrimo arba pristatymo (nebyliojo kino) režime.  

Čia yra skaičiuoklė, rodanti, kuriame komikso lange vartotojas yra. 

Šis mygtukas leidžia atspausdinti komiksą (visą ar vieną langą). 

 Šis mygtukas parodo visų komikse esančių langų peržiūrą. 



44 PAŽIŪRĖK IR PASAKYK – Vartotojo žinynas

Šis mygtukas atidaro langą, paleidžiantį komiksą kaip nebylųjį kiną.

Šis mygtukas uždaro programą.
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 Šios piktogramos nurodo sudėtingumo lygius. Galima praktikuotis viename iš 
trijų lygių (vienas nuo kito jie skiriasi paveikslėlių, rodomų vienu metu, 
skaičiumi; vaikas iš jų turi pasirinkti tinkamą).     

Tai yra žaidimo etapų simboliai (geltonas, žalias, mėlynas ir violetinis).

Šis skydelis rodo teisingų atsakymų skaičių esamame etape.

Šis mygtukas rodo užuominas.

Šis mygtukas dar kartą įgarsina žodį, pavadinantį tinkamą paveikslėlį žaidime. 

6.3.  Žaidimai žodžių supratimo ir vartojimo įtvirtinimui
Bet kuriuo metu naudodami programą galite pasinaudoti žaidimais, skirtais naujiems žodžiams įsiminti, 
atpažinti ir vartoti. Jie atsidaro dešinėje ekrano pusėje esančiame langelyje spustelėjus mygtuką Žaidimai. 

Visi žaidimai turi kelis sudėtingumo lygius. Teisingo atsakymo pasirinkimas priklauso ir nuo to, iš kelių 
paveikslėlių vaikas renkasi. Kuo daugiau paveikslėlių, tuo sudėtingesnis žaidimo lygis. 

Visi žaidimai padalyti į etapus. Suskirstyta taip, kad vaikas, kuriam nepavyksta pavartoti visų teminės 
kategorijos žodžių, galėtų gauti informaciją apie atliekamą užduotį (skatinimo sistemos elementas aktyvus 
kiekvieno etapo pabaigoje). Pabaigus vieną etapą, galima pradėti kitą. Pabaigus visus etapus, galima žaisti 
iš naujo. Paveikslėliai rodomi atsitiktine tvarka.  

Šie mygtukai yra galimi teminių žaidimų kolekcijoje:
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7 PIKTOGRAMOS IR SPRENDIMAI VAIKAMS, 
TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ

Grafiniai ir funkciniai sprendimai, naudingi visiems vaikams (taip pat ir turintiems specialiųjų ugdymosi 
poreikių).

Siekiama, kad „Pažiūrėk ir pasakyk“ medžiaga būtų naudinga įvairių sunkumų / sutrikimų turintiems 
vaikams, todėl programoje naudojami šie grafiniai ir funkciniai sprendimai:

a) Įrašų tekstas ant ekrano (tuo pačiu metu matoma įrašų stenograma ant ekrano) – visos užduoties
instrukcijos ant ekrano gali būti rodomos kaip tekstas (Rodyti / slėpti tekstą mygtukas pagrindiniame
meniu). Toks sprendimas gali padėti vaikui, turinčiam girdimojo suvokimo ar klausos sutrikimų.

b) Galimybė keisti rodomo teksto formatą (tuo pačiu metu matoma įrašų stenograma ant ekrano) –
visiems tekstams, rodomiems ant ekrano (kurie turi būti perskaityti klausant įrašo), galite parinkti savo
grafinius parametrus, tokius kaip šriftas, jo spalva ir dydis, fono spalva. Šie nustatymai matomi paspaudus
Formatavimo mygtuką (jis pasirodys ekrane automatiškai, kai paspausite parinktį Rodyti tekstą
pagrindiniame meniu).

Toks sprendimas gali padėti vaikui, turinčiam regimojo suvokimo ar regos sutrikimų. Fono spalva ir šrifto 
dydis gali būti parinkti pagal vaiko poreikius.

Mygtukas Formatavimas

c) Paveikslėlių ir fono stilius – programoje naudojami paveikslėliai  yra paprasti ir patrauklūs; tai  suteikia
aiškumo nemažinant užduočių vertės. Be to, tai įtraukia vaiką į veiklą. Visi paveikslėliai programoje turi
vientisą, kontrastingą foną, kad vaikai, turintys regimojo suvokimo ar dėmesio sunkumų, galėtų lengviau
suprasti paveikslėlio turinį. Toks sprendimas eliminuoja blaškančius elementus. Jei ekrane yra daugiau nei
vienas elementas, pagrindinis paveikslėlis žymimas gerai matoma rodykle (pvz., kūno dalys).
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d) Paveikslėlių, esančių mažoje ekrano dalyje, padidinimas – dalyje langų paveikslėliai yra tokie maži,
kad daugeliui vaikų gali būti sunku juos įžiūrėti, todėl paveikslėlius galima padidinti – spustelėjus
paveikslėlį, jis padidės.

e) Dvejopa skatinimo sistema – tie patys pozityvūs pastiprinimai naudojami visose programos užduotyse
(garsai ir animuoti paveikslėliai, nurodantys, ar atsakymas teisingas ar neteisingas, ar visa užduotis atlikta
teisingai); vienu metu skambantis garsas ir animacija padeda vaikui, turinčiam suvokimo sutrikimų, gauti
patvirtinimą, kad užduotis buvo atlikta: pavyzdžiui, jei vaikas neišgirsta garso, jis pamatys animaciją (saulė
apsisuka, linkteli, kai užduotis atliekama teisingai, ir pakraipo galvą, kai neteisingai).

f) Žodžiai, parodomi gestu – ši papildoma funkcija skirta padėti vaikams, turintiems klausos sutrikimų.
Vaizdo įrašus galima pasižiūrėti meniu lange „Žodžiai ir frazės“ paspaudus mygtuką Vaizdas. Filmukas rodo
gestų kalbos ženklus, susijusius su specifinėmis sąvokomis, jis padeda tobulinti ženklus ir kurti kalbines
reikšmes, kartu kuriant ir gebėjimą komunikuoti su aplinka.

Mygtukas Filmukai

g) Filmukai, rodantys konkretaus žodžio tarimą – ši papildoma funkcija skirta padėti  vaikams, turintiems
klausos sutrikimų, mažą tarimo praktiką ar vaikams, besimokantiems kalbos.

h) Užduočių lapai – bet kuris langas, turintis užduotį, susijusią su konkrečia temine kategorija, turi ir
atitinkamą užduočių lapą spausdinimui. Lape rasite užduotis, skirtas suprasti žodžius ir juos vartoti, bei
grafomotorinius pratimus. Šie lapai gali papildyti užduotis, atliekamas kompiuteriu, taip pat gali būti
naudojami kaip namų darbai arba kaip skatinimo sistemos dalis suteikiant apdovanojimą už sėkmingą
užduoties atlikimą ir dalyvavimą pamokose. Šias užduotis galite atsispausdinti spustelėję mygtuką Užduočių
lapai.

Mygtukas Užduočių lapai

i) Įvertinimo lapai – tai yra .pdf failas, kuriame galite saugoti savo pastebėjimus apie vaiko pažangą
įsisavinant žodyną. Failą galite peržiūrėti pasirinkę teminę kategoriją pagrindiniame meniu.
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